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Objectives The most critical issue that the young generation faces is cyberspace, which has increased 
irrationally with the coronavirus outbreak. The present study aimed to identify cyberspace’s role in life-
style, promoting health, and coronary anxiety in young people.
Methods The research method is descriptive post-event. The community included all undergraduate 
students of Tabriz Azad University, of which 307 people participated in the study through an online call 
answer to a Researcher-Made Questionnaires, which designed to measure the use of cyberspace, Co-
rona Anxiety Questionnaire and the Lifestyle Promoters. Data were analyzed by multivariate analysis of 
variance and Post Hoc test.
Results The findings show the components of lifestyle promoting health, subscales of spiritual growth 
(P=0.001), responsibility (P=0.016), interpersonal relationships (P=0.033), exercise (P=0.009) as well as 
the overall score of lifestyle (P=0.001); And one of the components of Corona Anxiety is a subscale of 
psychological symptoms (P=0.001) and also the total score of Corona Anxiety (P=0.001) in groups related 
to the use of cyberspace is significant, And students who spent more than four hours using cyberspace 
scored lower on health-promoting lifestyles and higher on coronary anxiety components.
Conclusion The excessive use of cyberspace has played a negative role in improving the health of stu-
dents. Excessive and very little use of cyberspace also increases students’ anxiety, and in this regard, it is 
suggested that students manage the use of virtual social networks.
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Extended Abstract

1. Introduction

ew communication technologies that have 
enabled the simultaneous and unlimited 
communication of individuals, regardless 
of spatial and temporal affiliation, have 

created a new world called the virtual world [2]. Today, 
the world is faced with a fundamental problem in which 
the virtual world can play a very influential role, which 
is a new viral disease called Coronavirus (Covid-19). 
Anxiety may cause people may be fed false information 
and fail to distinguish right and wrong news [6]. It ap-
pears because of cyberspace and its effects on people’s 
lives since anxious life events are associated with this N
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behavior pattern. Worried people have options to use 
the internet and social networks to manage mood, emo-
tional, and social conditions [13]. Studies show a signif-
icant relationship between virtual social networks and 
anxiety [14, 15]. Therefore, uncontrolled use of cyber-
space puts a person at risk of harmful physical, social, 
and mental health effects [4]. The results showed that 
one of the side effects of cyberspace’s continuous use 
is internet addiction, which has increased aggression 
and anxiety [17-19]. Accidental stress and anxiety can 
weaken the immune system and make them vulnerable 
to diseases [6]. The cause of many health problems; 
is the lifestyle and type of health behaviors of people 
[28], and performing health-promoting actions is one 
of the best ways people can maintain and control their 
health [29]. Studies show that the relationship between 
health-promoting lifestyle behaviors and high-risk In-
ternet use is significant and inverse [16]. Therefore, 
considering the role of virtual social networks is creat-
ing a different lifestyle among individuals and the de-
gree of coronary anxiety in the current acute condition, 
the present study seeks to answer this question. What is 
the role of using virtual social networks in the lifestyle 
that promotes young people’s health and anxiety?

2. Method

The research method is descriptive correlational. The 
community included all undergraduate students of Ta-
briz Azad University, of which 327 people participated 
in the study through an online call, and the researcher-
made questionnaires were designed to measure the 
use of cyberspace, Alipour et al.’s Corona Anxiety 
Questionnaire (2020). And the lifestyle promoters of 
Walker et al. (1987) responded. Data were analyzed by 
SPSS V. 16 software using Multivariable Analyze of 
Variance and Post Hoc test.

3. Result

The results show that 22 (7.2%) half to 1 hour, 42 
(13.7%) 1-2 hours, 51 (16.6%) 2-3 hours, 50 (16.3%) 
3-4 hours and 142(46.3%) of people use cyberspace 
for more than 4 hours. Wilkes Lambda statistic with 
(P<0.01; F=24.04) [24] shows that the hypothesis of 
similarity of population averages can be based on de-
pendent variables for the study groups regarding the 
amount of space use.

The results of Table 1 show that the subscales of spir-
itual growth (P=0.001), responsibility (P=0.016), inter-
personal relationships (P=0.033), exercise (P=0.009), 
and the total score of health-promoting lifestyle 

(P=0.001) in the groups related to the amount of cyber-
space use is significant. The LSD post hoc test results 
show that in the subscales of spiritual growth, respon-
sibility, exercise, and the total score of the health-pro-
moting lifestyle group with more than 4 hours of use, 
lower scores than the groups of users of the half to 1 
hour, 1-2 hours and Gained 2-3 hours and 3-4 hours; 
In the scale of the interpersonal relationship, the re-
sistance groups scored half to 1hour and more than 
4hours lower scores than the other groups, indicating 
that the use of cyberspace has affected people’s life-
styles.

Wilkes lambda statistic with (P<0.05), (F8=2.73) 
shows that the hypothesis of similarity of population 
averages can be based on dependent variables for 
groups. The study rejected cyberspace; however, to 
understand which variables are different, the Analysis 
of Variance (ANOVA) is used.

Table 2 shows that the subscale of psychological 
symptoms (P=0.001) and the total score of coronary 
anxiety (P=0.001) are significant in the groups related 
to cyberspace use. The LSD post hoc test results show 
that in the psychological scale of coronary anxiety, 
groups with 3-4 hours of service and more than 4 hours 
in the score of coronary anxiety symptoms scored 
higher than the groups with less than 3 hours of use. In 
the total score of coronary anxiety, groups of the half 
to 1hour and more than 4hours scored higher than the 
other groups. As a result, two modes of underuse and 
overuse of cyberspace have raised coronary anxiety 
scores.

4. Discussion and Conclusion

According to the results, it can be concluded that: ex-
cessive use of social media negatively affects people’s 
lifestyles, and too little help in these critical situations 
increases the anxiety associated with coronary heart 
disease. The less accurate information about this new 
disease and the less aware a person is of their immu-
nization methods in preventing the disease; the more 
intense the experience will be in the face of the higher 
the use of cyberspace. It can surround a person with a 
lot of misinformation. Still, the results show that cyber-
space between 1and 4hours a day can help understand 
the reality of the disease and thus control the level of 
anxiety.

Wilkes lambda statistic with (P<0.01, F=24.04) [24]
shows that the hypothesis of similarity of population 
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averages could be based on dependent variables for the 
study groups regarding the amount of used space. 

The results of Table 1 show that the subscales of 
spiritual growth (P=0.001), responsibility (P=0.016), 
interpersonal relationships (P=0.033), exercise 
(P=0.009), and the total score of health-promoting life-
style (P=0.001) in the groups related to the amount of 
cyberspace use is significant. The LSD post hoc test 
results show that in the subscales of spiritual growth, 
responsibility, exercise and also the total score of the 
health-promoting lifestyle group with more than 4 
hours of use, lower scores than the groups of users of 
the half to 1 hour, 1-2 hours and Gained 2-3 hours and 
3-4 hours; In the scale of the interpersonal relationship, 
the resistance groups scored half to 1hour and more 
than 4hours lower scores than the other groups, indi-
cating that the use of cyberspace has affected people’s 
lifestyles.

Wilkes lambda statistic with (P<0.05), (F8=2.73) 
shows that the hypothesis of similarity of population 
averages can be based on dependent variables for 
groups. Although the study rejected cyberspace to un-

derstand which variables are different, the results of the 
analysis of variance analysis are used.

The results of Table 2 show that the subscale of psy-
chological symptoms (P=0.001) and the total score 
of coronary anxiety (P=0.001) are significant in the 
groups related to the use of cyberspace. The LSD post 
hoc test results show that in the psychological scale 
of coronary anxiety, groups with 3-4 hours of service 
and more than 4 hours in the score of coronary anxi-
ety symptoms scored higher than the groups with less 
than 3 hours of use. In the total score of coronary anxi-
ety, groups of the half to 1hour and more than 4hours 
scored higher than the other groups. As a result, two 
modes of underuse and overuse of cyberspace have 
raised coronary anxiety scores.
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Table 1. The use of cyberspace with the dimensions of lifestyle

Variables Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared

Spiritual growth 767.21 4 192.05 6.07 0.001 0.075

Responsibility 546.52 4 136.63 3.10 0.016 0.040

Interpersonal relationships 172.97 4 43.24 2.36 0.033 0.034

Stress management 51.75 4 12.93 1.98 0.102 0.025

Sport 317.89 4 79.47 3.46 0.009 0.044

Nutrition 93.96 4 23.49 2.35 0.054 0.030

Total lifestyle score 8793.13 4 2198.28 5.03 0.001 0.063

Table 2. The purpose of using cyberspace with coronary anxiety

Variable Sum of Squares df Mean Square F Sig. Partial Eta 
Squared

Psychological symptoms of anxiety 1076.55 4 269.14 7.21 0.001 0.088

Physical symptoms of anxiety 225.53 4 56.38 2.30 0.059 0.030

Total anxiety score 2225.02 4 556.25 5.27 0.001 0.065
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اهداف یکی از مسائل مهمی که امروزه نسل جوان با آن درگیر است، فضای مجازی و میزان استفاده از آن است که متأسفانه با همه گیری کرونا 
ویروس به صورت غیرمنطقی سیر فزونی داشته و باعث بروز اختالل هایی در سبک زندگی افراد شده است. از این  رو پژوهش حاضر با هدف بررسی 

تأثیر میزان استفاده از فضای مجازی بر سبک زندگی ارتقادهنده سالمت و اضطراب کرونای جوانان انجام شد.
مواد و روش ها در این پژوهش توصیفی از نوع پس رویدادی، 307 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد تبریز از طریق فراخوان اینترنتی در 
پژوهش شرکت کردند و به پرسش نامه های  محقق ساخته سنجش "میزان استفاده از فضای مجازی"، "پرسش نامه اضطراب کرونا" و" سبک زندگی 

ارتقادهنده سالمت" پاسخ دادند. داده ها با روش تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی LSD مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها از بین مؤلفه های سبک زندگی ارتقادهنده سالمت، زیرمقیاس های رشد معنوی (P=0/001)، مسئولیت پذیری (P=0/016)، روابط بین 
فردی (p=0/033)، ورزش (P=0/009) و همچنین نمره کل سبک زندگی (P=0/001) و از مؤلفه های اضطراب کرونا زیرمقیاس عالئم روانی 
(P=0/001) و همچنین نمره کل اضطراب کرونا  (P=0/001) در گروه های مربوط به میزان استفاده از فضای مجازی معنی دار بودند و دانشجویانی 
که میزان استفاده بیش از چهار ساعت فضای مجازی داشتند در سبک های زندگی ارتقادهنده سالمت نمره پایین تر و در مؤلفه های اضطراب 

کرونا نمره باالتری به دست آوردند.
نتیجه گیری استفاده بیش از حد از فضای مجازی نقش منفی در سبک زندگی ارتقادهنده سالمت دانشجویان ایفا می کند. همچنین استفاده بیش 
از حد و بسیار کم از فضای مجازی نیز اضطراب دانشجویان را باال می برد. در همین راستا پیشنهاد می شود میزان استفاده از شبکه های اجتماعی 

مجازی توسط دانشجویان مدیریت شود.

کلیدواژه ها: 
فضای مجازی، دانشجویان، 

سبک زندگی، سالمت، 
اضطراب، کووید 19

تاریخ دریافت: 16 اردیبهشت 1399 
تاریخ پذیرش: 27 دی 1399 

تاریخ انتشار: 11 آذر 1399

1. پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران، ایران.
2. گروه روان شناسی، موسسه چرخ نیلوفری، تبریز، ایران.

3. گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
4. گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

5. گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، ایران.

تأثیر میزان استفاده از فضای مجازی بر سبک زندگی ارتقادهنده سالمت و اضطراب کرونای جوانان

، کریم عبدالمحمدی5 ، حسین رستمی1  ، علی اکبر ملکی راد3، سعید شریفی رهنمو4  ، سولماز صادقی2  *آیت اله فتحی1 

مقدمه

عصر کنونی، دوره انفجار اطالعات و عصر زیست مجازی است، 
به طوری که در پایان قرن بیستم به علت تغییر و تحوالت عظیم 
علمی و تکنولوژیکی، جهان دچار دگرگونی های بسیاری شده و 
این امر در همه زمینه های زندگی بشر همچون مسائل سیاسی، 
از  تأثیرپذیری  این  است؛  بوده  تأثیرگذار  اجتماعی  و  اقتصادی 
انقالب تکنولوژیک، جهان را وارد جامعه جدیدی کرده است که 
بعضی از محققان مانند  سائو1 آن را »جامعه اطالعاتی« نامیده اند 

1. Sao

]1[. بر این اساس در اوایل دهه 1980، دانشمندان حوزه رسانه 
اصطالح دنیای مجازی را برای اولین بار استفاده کردند ]3 ،2[. در 
دوران کنونی نیز شبکه های ارتباطی از قبیل اینترنت و تلفن همراه 
جهان را به صورت دهکده ای درآورده اند. چنین امری استفاده از 
اینترنت را بسیار رواج داده است به گونه  اي کـه عدم استفاده از 
این تکنولوژي امري اجتناب ناپذیر شده و زندگي را براي کساني 
که به آن خو گرفته اند دشوار کرده است ]5 ،4[. اما جهان امروز با 
یک مسئله بسیار اساسی روبه رو شده که دنیای مجازی می تواند 
نقش بسیار مؤثری در آن ایفا کند؛ این مسئله، بیماری ویروسی 
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جدیدی با نام کروناویروس (کووید 19)2 است. 

که  هستند  ویروس ها  از  بزرگی  خانواده  ویروس ها  کرونا 
ممکن است باعث عفونت های تنفسی از سرماخوردگی گرفته تا 
بیماری های شدیدتر مانند مرس3 و سارس4 شوند ]6[. سازمان 
بهداشت جهانی5 تا سال 2018، شش نوع ویروس کرونا6 را در 
انسان معرفی کرده بود ]7[. در اواخر دسامبر سال 2019، کرونا 
آغاز شیوع  باعث  نوین7،  ویروس  نام کرونا  با  ویروس جدیدی، 
از  مناطقی  به  هانان)  دریایی  غذاهای  ووهان(بازار  از  پنومونی8 
کشور چین و انتشار کووید 19 به سایر کشورهای جهان شد 
]8[. این شکل از همه گیری یک بیماری، در واقع یک رخداد 
بزرگ اجتماعی است که الزم است آثار روانی آن بر جامعه مورد 
توجه قرار گیرد. افسردگی، اضطراب، بی خوابی و پریشانی مسائل 
روانی درگیر در بیماری کووید 19 هستند ]11-9[. با توجه به 
حجم شیوع این بیماری و اضطراب ناشی از آن، افراد به دنبال 
اطالعات بیشتر برای رفع اضطراب خود هستند. اضطراب می تواند 
باعث شود افراد نتوانند اطالعات درست و غلط را تشخیص دهند، 
بنابراین ممکن است آن ها در معرض اخبار نادرست قرار بگیرند 
]12[. اینجاست که نقش دنیای مجازی و تأثیرات اخبار آن در 
زندگی افراد پررنگ می شود؛ زیرا رویدادهای اضطراب زای زندگی 
با این الگوی رفتاری هم بسته دانسته شده است، یعنی در شرایط 
و  هیجانی  خلقی،  شرایط  مدیریت  منظور  به  افراد  اضطراب زا 
اجتماعی به استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی متوسل 

می شوند ]13[. 

و  مجازي  فضای  از  استفاده  بین  می دهند  نشان  مطالعات 
اضطراب و بی خوابی رابطه معنی داري وجود دارد ]14[. همچنین 
رسانه های  از  افراد  می دهد  نشان  همکاران  و  شنسا  پژوهش 
اجتماعی با مقادیر مختلف  و دلبستگی عاطفی و رفتاری مختلف 
استفاده می کنند که ممکن است ارتباطات متفاوتی با پیامدهای 
معزالدینی  پژوهش  نتایج   .]15[ باشد  داشته  روان  سالمت 
ارتقادهنده  زندگی  سبک  رفتارهای  بین  رابطه  داد  نشان  نیز 
سالمت و استفاده پرخطر از اینترنت معنی دار و معکوس است 
و این مشاهده می تواند اهمیت استفاده از فضای مجازی را در 
ارتقای مؤلفه های سبک زندگی سالمت نشان دهد ]16[. بنابراین 
استفاده کنترل نشده از فضای مجازی، فرد را در معرض خطر 
اثرات مضر سالمت روانی قرار می دهد که از جمله آن ها می توان 

2. COVID-19
3. MERS
4. SARS
5. World Health Organization
6. HCoV229-E, HCoV-OC43, SARS-CoV, HCoV-NL63, Human-
coronavirusHKU1, MERS-CoV
7. Novel coronavirus2019 
8. Pneumonia

به مشکالت اضطراب و استرس، افسردگی، عالئم و نشانه های 
جسمانی مانند ضعف بینایی، صدمات سیستم اسکلتی، مشکالت 
در   .]4[ کرد  اشاره  الکترونیکی9  اعتیاد  و  خانواده  در  ارتباطی 
همین زمینه نتایج پژوهش موریسون و همکاران ]17[، کیامرثی 
و آریاپوران ]18[ و هاشمی و همکاران ]19[ نشان داد یکی از 
عوارض استفاده مداوم از فضای مجازی اعتیاد به اینترنت است که 
باعث افزایش میزان پرخاشگری و اضطراب در افراد شده است. بر 
اساس بیان مسیح و راج کومار، غم و اندوه، احساس افتادگی و از 
دست دادن عالقه به فعالیت های روزانه، برخی از عالئم استفاده 
بیش از حد از اینترنت هستند ]20[. از طرفی رابطه بین حضور 
به سبک  مربوط  تغییرات  و  اینترنتی  اجتماعی  شبکه های  در 
زندگی افراد به عنوان یک پرسش جدی برای پژوهشگران عرصه 
ارتباطات و فرهنگ مطرح می شود؛ زیرا شواهد علمی نشان دهنده 
این هستند که انتخاب ها و الگوی سبک زندگی10 افراد بر سالمت 

و طول عمر آن ها تأثیرگذار است ]21[. 

سبک زندگی یکی از مهم ترین ارکان مؤثر بر سالمتی است 
و شامل فعالیت های عادی و معمول روزانه است که افراد آن ها 
را در زندگی خود به طور قابل قبول پذیرفته اند، به طوری که 
این فعالیت ها روی سالمتی تأثیر می گذارند ]22[. آدلر، سبک 
زندگی را همان شخصیت در عمل می داند و بیشتر در مورد شیوه 
خاص اداره زندگی از آن نام می برد ]23[. سبک زندگی هر فرد 
رابطه تنگاتنگی با سالمتی او دارد، به طوری که شیوه زندگی 
سالم سبب ارتقای سالمتی فرد می شود ]24[. فضای مجازی در 
سال های اخیر در زندگی چنان تأثیرگذار بوده است که بسیاری 
بر این باورند سبک زندگی حال و آینده جامعه انسانی به واسطه 
گسترش و تعمیق رسانه های نوین ارتباطی رقم خواهند خورد 
]25[. بنابراین سبک زندگی ارتقادهنده سالمت نیز یکی از انواع 
سبک های زندگی است و شامل رفتارهایی است که منجر به 
توانمندسازی افراد برای افزایش کنترل بر سالمت خود و درنهایت 
بهبود سالمت فرد و جامعه می شود ]26[. واکر و هیل- پولرکی، 
شش بعد سبک زندگی ارتقادهنده سالمت را طراحی کردند که 
سالمت،  مورد  در  مسئولیت پذیري  ورزش،  تغذیه،  از:  عبارتند 
مدیریت استرس، حمایت بین فردي و خودشکوفایی. امروزه در 
تمام دنیا به جاي آن که تنها بر استراتژي هاي درمانی تمرکز داشته 
باشند، سعی دارند با برنامه ریزي و آموزش به جامعه، سالمت را 
گسترش دهند ]27[. به عنوان مثال تحقیقات اسنبرگ و اسپینراد 
نشان داد علت بسیاري از مشکالت سالمتی، سبک زندگی و نوع 
رفتارهاي بهداشتی مردم است ]28[ و انجام رفتارهاي ارتقادهنده 
آن  کمک  با  مردم  که  است  راه هایی  بهترین  از  یکی  سالمت 
می توانند سالمتی خود را حفظ و کنترل کنند ]29[. بنابراین بر 
اساس مطالب مطرح شده، امروزه بسیاری از جوانان برای ساختن 

9. IAD
10. Lifestyle pattern
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زندگی خود از روابط و مناسبات اینترنتی استفاده می کنند که 
تأثیر بسیاری در سبک زندگی افراد دارد. با توجه به نقشی که 
میزان استفاده از فضای مجازی می تواند در به وجود آوردن سبک 
زندگی متفاوت در بین افراد و همچنین میزان اضطراب کرونا در 
شرایط حاد کنونی داشته باشد، پژوهش حاضر با هدف بررسی 
تأثیر میزان استفاده از فضای مجازی بر سبک زندگی ارتقادهنده 

سالمت و اضطراب کرونای جوانان صورت پذیرفت.

روش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهیت و روش، 
توصیفی از نوع پس رویدادی است که براي تدوین مبانی و الگوي 
نظري پژوهش از مطالعات کتابخانه اي استفاده شد. جامعه آماری 
پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد تبریز در سال 
در  اینترنتی  صورت  به  که  بودند  نفر  تعداد 7157  به   1399
به محدودیت تردد  با توجه  این روش  پژوهش شرکت کردند. 
هنگام جدی شدن خطر کرونا در ایران انتخاب شد. بر این اساس 
307 نفر(256 دختر و 51 پسر) با استفاده از جدول کرجسی 
و مورگان و به صورت داوطلبانه از بین دانشجویان کارشناسی 
انتخاب و پرسش نامه های مورد نظر را به صورت آنالین تکمیل 
کردند. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه های زیر استفاده شد.

پرسش نامه اطالعات جمعیت شناختی 

طراحی  محقق ساخته  صورت  به  که  پرسش نامه  این  در 
شده، اطالعاتی از قبیل جنسیت، سن، میزان استفاده از فضای 
مجازی(نیم تا 1 ساعت، 1 تا 2 ساعت، 2 تا 3 ساعت، 3 تا 4 ساعت 
استاندارد(لیکن  اساس پرسش نامه های  بر  از 4 ساعت)  بیش  و 
متناسب با دوره شیوع کرونا) در مقیاس اسمی تنظیم شده است، 
بنابراین میزان استفاده بر اساس تأثیراتی که در بخش داده ها دارد 

مورد ارزیابی قرار می گیرد.

پرسش نامه اضطراب بیماری کرونا11

این پرسش نامه با هدف تعیین میزان اضطراب کرونا در نمونه 
بالینی توسط علی پور و همکاران ساخته شده و دارای هیجده 

11. Corona Disease Anxiety Scale (CDAS)

عبارت و دو عامل روانی و جسمانی و یک نمره کل است که 
صورت   3 تا  صفر  بین  مقیاس  یک  در  سؤاالت  نمره گذاری 
می گیرد. علی پور و همکاران مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای 
کل پرسش نامه را 0/91 به دست آورده اند که حاکی از پایایی 
مطلوب پرسش نامه است ]6[. در پژوهش حاضر نیز میزان پایایی 

0/90 محاسبه شد. 

پرسش نامه سبک زندگی ارتقادهنده سالمت12

پرسش نامه سبک زندگی ارتقادهنده سالمت را واکر و هیل- 
پولرکی طراحی کرده اند ]27[. این پرسش نامه دارای 52 عبارت 
مورد  در  مسئولیت پذیری  ورزش،  تغذیه،  بعد  شش  که  است 
سالمت، مدیریت استرس، روابط بین فردی و رشد معنوی را 
اندازه گیری می کند. واکر و هیل پولرکی، برای تعیین پایایی از 
ضریب آلفای کرونباخ استفاده کردند که برای نمره کل 0/94 
و برای زیرمقیاس ها بین 0/88 تا 0/90 به دست آمد که حاکی 
از پایایی مطلوب پرسش نامه است. در پژوهش حاضر نیز ضریب 

پایایی 0/91 محاسبه شد. 

داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بدین ترتیب که ابتدا اطالعات نمونه های 
پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف 
استاندارد توصیف شدند. سپس با استفاده از آزمون کولموگروف 
اسمیرنف، داده ها از لحاظ نرمال بودن، مورد آزمون قرار گرفتند. 
سپس با تعیین نرمال بودن داده های پژوهش، جهت بررسی صحت 
و سقم فرضیه های پژوهش از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره و 

آزمون تعقیبی LSD استفاده شد (جدول شماره 1).

یافته ها

از مجموع 307 شرکت کننده، 256 نفر (83/4 درصد) دختر و 
51 نفر (16/6 درصد) پسر بودند و میانگین سنی آن ها 27 سال بود.

نتایج نشان داد 22 نفر (7/2 درصد) از کل نمونه پژوهشی به 
میزان نیم تا 1 ساعت، 42 نفر (13/7 درصد) به میزان 1 تا 2 
ساعت، 51 نفر (16/6 درصد) به میزان 2 تا 3 ساعت، 50 نفر 
(16/3 درصد) به میزان 3 تا 4 ساعت و 142 نفر (46/3 درصد) 

12. Health Promoting Lifestyle Profile (HPLP)

جدول 1. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش

سطح معنی داریZ کولموگروف - اسمیرنفمتغیرها

1/1410/184میزان استفاده از فضای مجازی

1/3350/057سبک زندگی ارتقادهنده سالمت

1/1810/123اضطراب کرونایی
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بیش از 4 ساعت از فضای مجازی استفاده می کردند. با استفاده از 
آزمون کولموگروف اسمیرنف مشخص شد توزیع نمرات مربوط 
به تمامی متغیرهای تحقیق با P>0/05 نرمال است و بنابراین 
تحقیق  فرضیه های  آزمون  جهت  پارامتریک  آمار  از  می توان 

استفاده کرد.

نتایج تحلیل توصیفی به صورت کلی نشان دهنده این نکته 
بود که دانشجویانی که میزان استفاده آن ها از فضای مجازی 
بین دو تا سه ساعت است در سبک زندگی ارتقادهنده سالمت 
بیشترین نمره و دانشجویانی که میزان استفاده آن ها از فضای 
مجازی بیش از 4 ساعت است کمترین نمره را کسب کردند. 
همچنین دانشجویان با میزان استفاده بین نیم تا 1 ساعت و 

بیش از 4 ساعت دارای بیشترین میزان اضطراب کرونا و گروه 
با میزان استفاده 1 تا 2 ساعت دارای کمترین میزان اضطراب 

کرونا بودند (جدول شماره 2).

برای تحلیل رابطه میزان استفاده از فضای مجازی با ابعاد سبک 
زندگی ارتقادهنده سالمت از تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده 
 (F(24)=2/048 ،P< 0/01) شد. بر اساس نتایج، آماره ویلکز المبدا
نشان داد که مي توان فرضیه مشابه بودن میانگین هاي جامعه بر 
اساس متغیرهاي وابسته براي گروه های مورد مطالعه در خصوص 
اینکه  برای  را رد کرد. سپس  از فضای مجازی  میزان استفاده 
بفهمیم تفاوت در کدام یک از متغیرها وجود دارد از آزمون تحلیل 

واریانس بین گروهی استفاده شد.

جدول 2. شاخص هاي توصیفي متغیرهای پژوهش (میانگین±انحراف معیار) به تفکیک میزان استفاده از فضای مجازی

متغیرها
میانگین±انحراف           معیار

بیش از 4 ساعت3 تا 4 ساعت2 تا 3 ساعت1 تا 2 ساعتنیم تا 1 ساعت

مت
سال

ده 
دهن

رتقا
ی ا

دگ
ک زن

 سب
عاد

اب

5/95±5/1423/90±4/7725/02±5/9428/05±5/6426/71±25/63رشد معنوي

6/86±6/2128/68±6/0731/16±6/9931/96±6/5330/50±28/95مسئولیت پذیري

4/17±3/8318/14±3/5518/80±4/4720/13±3/6219/00±17/81روابط بین فردي

2/68±2/4111/01±1/7811/48±2/9911/90±2/9211/97±11/50مدیریت استرس

4/81±4/3013/68±4/6915/36±5/0215/98±5/3515/97±15/36ورزش

3/29±2/8915/64±2/5816/28±3/5616/72±3/2416/95±16/81تغذیه

21/97±18/82111/07±16/31118/10±24/08124/76±20/88121/11±116/09نمره کل سبک زندگی

رونا
ب ک

طرا
 اض

عاد
6/47±6/0512/79±5/5310/84±4/819/47±7/287/83±12/45عالئم روانی اضطراباب

5/76±4/274/49±3/423/78±3/523/03±4/262/87±3/90عالئم جسمانی اضطراب

11/41±9/6017/73±8/2614/62±8/5112/50±10/9710/51±16/36نمره کل اضطراب

جدول 3. نتایج آزمون بین گروهي تحلیل واریانس چندمتغیره آزمودنی ها در رابطه میزان استفاده از فضای مجازی با ابعاد سبک زندگی

ضریب ایتاسطح معنی داريFمیانگین مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتمتغیرها

768/214192/056/070/0010/075رشد معنوي

546/524136/633/100/0160/040مسئولیت پذیري

172/97443/242/660/0330/034روابط بین فردي

51/75412/931/950/1020/025مدیریت استرس

317/89479/473/460/0090/044ورزش

93/96423/492/350/0540/030تغذیه

8793/1342198/285/030/0010/063نمره کل سبک زندگی
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رشد  زیرمقیاس های  می دهد  نشان   3 شماره  جدول  نتایج 
بین  روابط   ،(P=0/016) مسئولیت پذیری   ،(P=0/001) معنوی 
کل  نمره  همچنین  و   (P=0/009) ورزش   ،(P=0/033) فردی 
گروه های  در   (P=0/001) سالمت  ارتقادهنده  زندگی  سبک 
مربوط به میزان استفاده از فضای مجازی معنی دار بود. برای اینکه 
مشخص شود این زیرمقیاس ها در کدام گروه از انواع میزان مورد 
استفاده معنی دار هستند، از آزمون تعقیبی LSD استفاده شد 

(جدول شماره 4).

نتایج آزمون تعقیبی نشان داد در زیرمقیاس های رشد معنوی، 
زندگی  سبک  کل  نمره  همچنین  و  ورزش  مسئولیت پذیری، 
ارتقادهنده سالمت، گروه با میزان استفاده بیش از چهار ساعت 
نمرات پایین تری نسبت به گروه های استفاده نیم تا یک ساعت، 
یک تا دو ساعت و دو تا سه ساعت و سه تا چهار ساعت کسب 
کردند. در زیرمقیاس روابط بین فردی نیز گروه های استفاده نیم تا 
یک ساعت و بیش از چهار ساعت نمرات پایین تری از سایر گروه ها 
کسب کردند که نشانگر این نکته است که میزان استفاده از فضای 

مجازی، سبک زندگی افراد را تحت تأثیر قرار داده است.

ابعاد  با  مجازی  فضای  از  استفاده  میزان  رابطه  تحلیل  برای 
شد.  استفاده  چندمتغیره  واریانس  تحلیل  از  کرونا  اضطراب 
براساس نتایج، آماره ویلکز المبدا (F(8)=2/73 ،P< 0/05) نشان 

داد که مي توان فرضیه مشابه بودن میانگین هاي جامعه بر اساس 
متغیرهاي وابسته براي گروه های مورد مطالعه در خصوص میزان 
بفهمیم  اینکه  برای  را رد کرد. حال  از فضای مجازی  استفاده 
تفاوت در کدام یک از متغیرها وجود دارد از نتایج آزمون تحلیل 

واریانس بین گروهی استفاده شد.

که  است  نکته  این  نشان دهنده   5 شماره  جدول  نتایج 
زیرمقیاس عالئم روانی(P=0/001) و همچنین نمره کل اضطراب 
کرونا(P=0/001) در گروه های مربوط به میزان استفاده از فضای 
مجازی معنی دار بود. برای اینکه مشخص شود این زیرمقیاس ها 
در کدام گروه از انواع میزان مورد استفاده معنی دار هستند، از 

آزمون تعقیبی LSD استفاده شد (جدول شماره 6).

نتایج آزمون تعقیبی نشان داد گروه های با میزان استفاده سه 
تا چهار ساعت و بیش از چهار ساعت در عالئم روانی اضطراب 
کرونا نسبت به گروه های میزان استفاده کمتر از سه ساعت نمره 
باالتری کسب کرده اند و در نمره کل اضطراب کرونا گروه های نیم 
تا یک ساعت و بیش از چهار ساعت نمره باالتری از سایر گروه ها 
به دست آورده اند. درنتیجه دو حالت استفاده کم و استفاده زیاد از 

فضای مجازی نمرات اضطراب کرونا را باال برده است.

جدول 4. نتایج آزمون تعقیبی LSD برای مقایسه زوجی زیرمقیاس های ابعاد سبک زندگی در میزان مورد استفاده از فضای مجازی

سطح معنی داریخطای استانداردتفاوت میانگین(J)(I)متغیر

رشد معنوی

2/8120/9870/005بیش از 4ساعت1تا 2 ساعت

33/0381/1180/007 تا 4 ساعت2 تا 3 ساعت

4/1570/9170/000بیش از 4 ساعت

3/0381/1180/007-2 تا 3 ساعت3 تا 4 ساعت

مسئولیت پذیری
3/271/080/003بیش از 4 ساعت2 تا 3 ساعت

2/471/0900/024بیش از 4 ساعت3 تا 4 ساعت

روابط بین فردی
2/3191/0270/025-2 تا 3 ساعت نیم تا 1 ساعت

1/990/6570/003-2 تا 3 ساعتبیش از 4 ساعت

ورزش

2/2930/8400/007بیش از 4 ساعت1 تا 2 ساعت

2/2970/7810/004بیش از 4 ساعت2 تا 3 ساعت

1/6760/7860/034بیش از 4 ساعت3 تا 4 ساعت

نمره کل سبک زندگی

10/0483/6680/007بیش از 4 ساعت1 تا 2 ساعت

13/693/4090/000بیش از 4 ساعت2 تا 3 ساعت

7/0293/4340/042بیش از 4 ساعت3 تا 4 ساعت
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بحث

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر میزان استفاده از شبکه های 
اجتماعی مجازی بر سبک زندگی ارتقادهنده سالمت و اضطراب 
کرونا در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد تبریز انجام شد؛ 
چرا که درباره چنین موضوعی هیچ پژوهش خاصی در کشور 
انجام نشده و پژوهش های دیگر به طور متمرکز به بررسی ابعاد 
روانی آن نپرداخته اند. بنابراین نوآوری پژوهش حاضر با توجه به 
همین نکته و تمرکز بر اضطراب های کرونایی به عنوان مهم ترین 
مسئله حاضر در کشور و جهان انجام گرفته است. از آنجا که هدف 
پژوهش حاضر تبیین چنین موضوعی بود، در بخش نظری با تکیه 
بر آرای صاحب نظران حوزه آسیب شناسی رسانه این مسئله مورد 
تأکید قرار گرفت و با عنایت بر این چارچوب نظری و آزمون آماری، 
نتایج تحلیلی پژوهش نیز بر این مهم صحه گذاشت و فرضیه های 
پژوهش را مورد تأیید قرار داد. یافته های مربوط به فرضیه های 
پژوهش نشان داد در مؤلفه های رشد معنوی، مسئولیت پذیری، 
ورزش و همچنین نمره کل سبک زندگی ارتقادهنده سالمت، 
جوانانی که با میزان استفاده بیش از چهار ساعت از فضای مجازی 
روبه رو بودند نمرات پایین تری نسبت به گروه های استفاده نیم 
تا یک ساعت، یک تا دو ساعت، دو تا سه ساعت و سه تا چهار 

ساعت کسب کردند. در زیرمقیاس روابط بین فردی نیز گروه های 
استفاده نیم تا یک ساعت و بیش از چهار ساعت نمرات پایین تری 
از سایر گروه ها کسب کردند. بنابراین میزان استفاده از شبکه های 
اجتماعی سبک زندگی افراد را تحت تأثیر قرار داده است که این 
نتایج با یافته های یانگ و همکاران ]30[، علی پور و همکاران ]6[ 

و نائینیان و همکاران ]13[ همسو بود. 

در تبیین نتایج حاصل شده می توان گفت امروزه استفاده از 
از  اجتماعي  اینترنت و فضاي مجازي در میان همه گروه هاي 
جذابیت خاصي برخوردار است که این امر بر ارزش ها، نگرش ها و 
هویت فرهنگي اجتماعي تأثیر مي گذارد و پیامدها و آثار نامطلوبي 
را نیز به همراه مي آورد؛ زیرا فضاي مجازي نیز مانند هر تکنولوژي 
دیگري همراه با فواید بسیاري که در راستاي پیشرفت جوامع دارد، 
پیامدها و آثار نامطلوبي را نیز به بار مي آورد و هر فردي ممکن 
است در معرض انواعي از آسیب هاي ناشي از فضاي مجازي قرار 
گیرد و مرتکب اعمال انحرافي شود. بی شک، شبکه هاي اجتماعی 
اینترنتی نقش بسیار مؤثري در توسعه آموزش هاي تخصصی و 
عمومی دارند، گرچه به علت عدم امکان نظارت علمی، بسیاري 
از محتواهاي اینترنتی هنوز به مرتبه قابل قبولی از اعتبار علمی 
نرسیده اند. در عین حال شبکه هاي اجتماعی یکی از عرصه هاي 

جدول 5. نتایج آزمون بین گروهي تحلیل واریانس چندمتغیره آزمودنی ها در رابطه استفاده از فضای مجازی با اضطراب کرونا

ضریب ایتاسطح معنی داريFمیانگین مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتمتغیرها

1076/554269/147/210/0010/088عالئم روانی اضطراب

225/53456/382/300/0590/030عالئم جسمانی اضطراب

2225/0024556/255/270/0010/065نمره کل اضطراب

جدول6. نتایج آزمون تعقیبی LSD برای مقایسه زوجی زیرمقیاس ابعاد اضطراب کرونا در میزان مورد استفاده از فضای مجازی

معنی داریخطای استانداردتفاوت میانگین(J)(I)متغیرها

عالئم روانی 
اضطراب کرونا

4/6211/6090/004-1 تا 2 ساعتنیم تا 1 ساعت

1 تا 2 ساعت
3/0061/2790/019-3 تا 4 ساعت

4/9621/0740/000-بیش از 4ساعت

3/3250/9980/001-بیش از 4 ساعت2 تا 3 ساعت

13/0061/2790/019 تا 2 ساعت3 تا 4 ساعت

14/9621/0740/000 تا 2 ساعتبیش از 4 ساعت

نمره کل اضطراب

15/852/710/032 تا 2 ساعتنیم تا 1 ساعت

7/221/820/000-بیش از 4 ساعت1 تا 2 ساعت

5/2221/670/002-بیش از 4 ساعت2 تا 3 ساعت
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اینترنتی هستند که کاربران بی شمار آن ها به صورت خودجوش 
اقدام به آموزش و انتقال دانسته هاي تخصصی و عمومی خویش به 
دیگران می کنند ]14[. درنتیجه میزان استفاده از فضای مجازی 
به تدریج نقش خود را در نوع سبک زندگی افراد نشان می دهد که 
نتایج پژوهش حاضر نیز معنی داری رابطه بین میزان استفاده از 
فضای مجازی و سبک زندگی ارتقادهنده سالمت را تأیید می کند. 

در ادامه، یافته های بعدی نیز نشان داد گروه های با میزان استفاده 
روانی  عالئم  نمره  در  از چهار ساعت  بیش  و  تا چهار ساعت  سه 
اضطراب کرونا نسبت به گروه های میزان استفاده کمتر از سه ساعت 
نمره باالتری کسب کرده اند و در نمره کل اضطراب کرونا گروه های 
نیم تا یک ساعت و بیش از چهار ساعت نمره باالتری از سایر گروه ها 
به دست آورده اند. درنتیجه دو حالت استفاده بسیار کم و استفاده زیاد 
از شبکه های اجتماعی، نمرات اضطراب کرونا را باال برده است. ممکن 
از یک ساعت  باالی اضطراب کسانی که کمتر  است علت نمرات 
اینترنت مصرف می کردند این باشد که برای مراقبت از خود و کاهش 
اضطراب، ساعات مصرف اینترنت را محدود کرده اند. در مطالعات 
علی پور و همکاران ]6[، معزالدینی ]16[، شهو و همکاران]31[ و 
نائینیان و همکاران ]13[ تأکید شده است که استفاده از اینترنت به 
صورت سودمند و مدیریت شده، جوانان را نیرومند کرده و اضطراب 

آن ها را کاهش می دهد. 

در تبیین نتایج فوق می توان چنین بیان کرد که اضطراب در 
زندگی انسان امری اجتناب ناپذیر است. اضطراب به عنوان یک 
احساس منفی شدید از ترس توصیف شده است و چنین ترسی 
عالئم شناختی، عصبی و رفتاری دارد. این عالئم اضطراب با شدت 
باال ممکن است به طور منفی ریسک باال و مرگ ومیر را به دنبال 
داشته باشد ]6[ که در همین زمینه جیانگ و همکاران مشکل 
قلمداد  نکته  این  را  رنج می برند  اضطراب  از  که  اصلی کسانی 
می کنند که افراد ذهن خود را از اوهام نگران کننده پر می کنند 
و از آنجایی که اضطراب، توان بالفعل فرد را به حداقل می رساند 
شکست پذیري  باور  آن ها  در  می برد،  بین  از  کاماًل  گاهی  یا  و 
سازنده  و  متوسط  حد  در  اضطراب  اما   .]32[ می شود  ایجاد 
با تالشی به موقع و  انجام کارهای خود  مارا وا می دارد تا برای 
مناسب، خود را بادوام تر و بارورتر کنیم ]33[. اگرچه ارتباطات 
تا حد  اجتماعی در فضای مجازی  به ویژه شبکه های  اینترنتی 
زیادی دسترسی و انتشار دانش را افزایش داده است، با وجود 
تمام ویژگی های مثبت اینترنت، نگرانی های جدی در خصوص 
استفاده و تأثیرات این تکنولوژی بر سالمت انسان وجود دارد  که 
طبق نتایج پژوهش نائینیان و همکاران باید درباره میزان استفاده 
از اینترنت دقت بیشتری داشت ]13[؛ چراکه استفاده مهارنشده از 
آن ممکن است برخی پریشانی های روان شناختی را افزایش دهد 
که پژوهش حاضر نیز این یافته را تأیید می کند؛ هرچه میزان 
استفاده از دنیای مجازی افراطی تر یا محدودتر می شود امکان دارد 

اضطراب ناشی از بیماری کرونا نیز افزایش یابد.

نتیجه گیری

همبستگی  گفت  می توان  به دست آمده  نتایج  به  توجه  با 
معنی داری بین استفاده زیاد از شبکه های اجتماعی با نوع سبک 
زندگی اضطرابی افراد وجود دارد، اما این معنی داری در واقع همان 
نقش منفی را در سبک زندگی ایفا کرده است و همچنین استفاده 
بسیار کم نیز در این شرایط حساس، اضطراب مربوط به بیماری 
کرونا را افزایش می دهد. هرچه میزان اطالعات درست مربوط به 
این بیماری جدید کمتر باشد و فرد از روش های ایمن سازی خود 
در پیشگیری از ابتال به بیماری آگاهی کمتری داشته باشد، به 
همان میزان اضطراب شدیدتری را تجربه خواهد کرد. در مقابل 
توسط  فرد  رود  باالتر  مجازی  فضای  از  استفاده  میزان  هرچه 
می دهد  نشان  نتایج  اما  می شود،  احاطه  زیادی  غلط  اطالعات 
میزان استفاده از فضای مجازی بین یک تا چهار ساعت در روز 
می تواند نقش مثبت و کمک کننده ای در درک درست از واقعیت 
ایفا کند و در نتیجه نقش مطلوبی در کنترل میزان اضطراب ناشی 
از بیماری کرونا داشته باشد. همچنین دولت ها وظیفه ارائه دانش 
دقیق و روشن سازی اطالعات غلط برای کمک به مردم در مواجهه 
با این بیماری عفونی جدید را بر عهده دارند؛ چراکه شایعه پراکنی 
و ترساندن کاذب مردم و افزایش سطح استرس و اضطراب در بین 
افراد روند بهبود بیماران را کندتر و آثار روانی ناشی از آن را در 

جامعه شدیدتر خواهد کرد.

همایندی بیماری کرونا و تعطیلی دانشگاه ها و تمامی ارگان ها 
و سازمان ها و به دنبال آن قرنطینه شدن و نیاز مبرم به استفاده 
از اینترنت، می تواند زمان استفاده از اینترنت دانشجویان را تحت 
تأثیر قرار داده باشد که محدودیت برای پژوهش حاضر به شمار 
می رود. اما میزان استفاده از اینترنت به دلیل غرق شدن افراد در 
شبکه های مجازی ممکن است بر سبک زندگی و آرمان گرایی 
افراد به دلیل نمایش اغراق آمیز از ایده آل های زندگی و اضطراب 
ناشی از آن نیز تأثیرگذار باشد که خود می تواند به عنوان یک 

موضوع پژوهشی در نظر گرفته شود.

مالحظات اخالقي

این پژوهش رعایت شده  اصول اخالقی به صورت کامل در 
باشند  مایل  که  زمان  هر  می توانستند  شرکت کنندگان  است؛ 
پژوهش را ترک کنند و تمامی اطالعات واردشده نیز محرمانه بود. 
 IR.TABRIZU.REC.1399.018 این پژوهش با اخذ کد اخالقی

از کمیته اخالق دانشگاه تبریز  انجام شده است.

حامي مالي

دولتی،  سازمانیهای  از  مالی  کمک  هیچگونه  پژوهش  این 
خصوصی و غیرانتفاعی دریافت نکرده است.
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مشارکت نویسندگان

همه نویسندگان  در تهیه این مقاله مشارکت داشتند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.
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