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Background One of the problems of today's Iranian youth is how to use social media coincided with the 
outbreak of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
Objective This study aimed to investigate the way of use of social media and its effect on health promot-
ing behaviors and COVID-19-related anxiety in non-medical students.
Methods In this analytical study, participants were 307 non-medical students of Islamic Azad University of 
Tabriz Branch. Data collection tools were a demographic form, Corona Disease Anxiety Scale (CDAS) with 
two subscales of psychological and physical symptoms, and Health Promoting Lifestyle Profile (HPLP) 
with six subscales of spiritual growth, health responsibility, interpersonal relations, stress management, 
physical activity, and nutrition which were completed online. The multivariate analysis of variance and a 
post-hoc test were used for data analysis.
Findings Of 307 participants, 256 were female (83%) and 51 were male (16.6%), with a mean age of 
27 years. The HPLP components of spiritual growth (P=0.001), health responsibility (P=0.001), stress 
management (P=0.001), physical activity (P=0.002), and its overall score (P=0.001) had a significant re-
lationship with the way of use of the Internet, and the group with a fun purpose had lower scores in 
these variables compared to other groups. Moreover, the CDAS component of psychological symptoms 
(P=0.007) and its overall score (P=0.03) had a significant relationship with the way of using social media; 
the group with a fun purpose reported higher CDAS score than the groups with scientific and general 
information acquiring purposes.
Conclusion The use of social media for fun negatively affects the students’ lifestyle in the current corona-
virus outbreak and increases their COVID-19-related anxiety.
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T
Extended Abstract

1. Introduction

he world today is facing a very fundamental 
problem in which the virtual world can play 

a very effective role. This problem is a new viral disease 
called “Coronavirus Disease 2019” (COVID-19). It can 
cause many severe diseases such as Middle East Respi-
ratory Syndrome (MERS) and Severe Acute Respiratory 
Syndrome (SARS) [6]. Coronavirus has spread to many 
countries including Iran and has endangered mental and 
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physical health of people [6]. Due to its increasing preva-
lence, people are looking for more information about it to 
relieve their anxiety. Anxiety can make a person unable to 
distinguish between right and wrong information, so they 
may be exposed to false news [6]. This is where the role 
of the virtual world and the impact of its news on people's 
lives come into play, because in anxious situations, people 
use the Internet to manage their mood, emotional and social 
conditions [1]. 

Therefore, uncontrolled use of the Internet puts a person at 
risk of harmful physical, social and mental health effects in-
cluding anxiety and stress, depression, etc. [4]. The relation-
ship between online social networking and lifestyle changes 
is also important for researchers in the field of communica-
tion and culture [16]. Scientific evidence suggests that peo-
ple's lifestyle patterns affect their health and longevity [17]. 
Health-promoting behavior is one of the lifestyle patterns 
by which people can control their health and ultimately im-
prove the health of others and society [21]. Given the role 
that social media can have in creating different lifestyles in 
people as well as the level of anxiety caused by coronavirus 
epidemic in the current acute conditions, this study aimed 
to determine the effect of the way (purpose) of using social 
media on health-promoting behaviors and COVID-19-relat-
ed anxiety in non-medical students.

2. Materials and Methods

This is an analytical study conducted on 307 non-medical 
students of Islamic Azad University of Tabriz Branch in Iran 
who participated in the research voluntarily. Data collec-
tion tools were a demographic form, Corona Disease Anxi-
ety Scale (CDAS) with two subscales of psychological and 
physical symptoms developed by Alipour et al. (2018), and 
Health Promoting Lifestyle Profile (HPLP) with six sub-
scales of spiritual growth, health responsibility, interpersonal 
relations, stress management, physical activity, and nutrition 
developed by Walker et al. (1987) which were completed 
online by students. Data analysis was performed in SPSS V. 
16 software by using multivariate ANOVA and post hoc test.

3. Results

Of 307 students, 256 (83.4%) were girls and 51 (16.6%) 
were boys with a mean age of 27 years. The results of mul-
tivariate analysis of variance showed that HPLP dimen-
sions of spiritual growth (P=0.001), health responsibility 
(P=0.001), stress management (P=0.001), physical activ-
ity (P=0.002) and overall HPLP score (P=0.001) as well 
as psychological symptoms of COVID-19 related anxiety 
(P=0.007) and overall CDAS score (P=0.03) were signifi-
cantly different between students (P<0.05) which indicate a 

significant relationship between these components and the 
purpose of using social media. In the subscales of spiritual 
growth, responsibility, stress management, physical activ-
ity, and in overall, the group used social media for fun had 
lower scores than the groups used social media for scien-
tific purpose, acquiring general information and findings 
friends. Moreover, the group with entertainment purpose, 
the psychological symptoms of anxiety and overall CDAS 
score were higher than in the groups with scientific and 
general information acquiring purposes.

4. Discussion 

The use of social media for fun negatively affects the stu-
dents' lifestyle in the current coronavirus outbreak, and in-
creases their COVID-19-related anxiety. Spiritual growth, 
health responsibility, stress management, physical activity 
dimensions and the overall HPLP score of students used 
social media for fun were lower than other groups. This is 
consistent with the findings of other studies [25-30]. The 
use of the Internet as a source of information affects life-
style [30]. Moreover, the psychological symptoms of COV-
ID-19 related anxiety were higher in the group with fun use 
purpose which is consistent with the results of other studies 
[1, 26, 33, 34, 35]. Since the Internet still has the potential to 
develop and spread false news [8], this adds to the anxiety 
caused by COVID-19.
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نقش اهداف استفاده از فضای مجازی در سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت و اضطراب مربوط به 
کرونا )کوویدـ  19( در دانشجویان

زمینه یکی از مشکالت امروز جوانان ایرانی نحوه استفاده از فضای مجازی است که با شیوع بیماری کرونا همایند شده است.
هدف هدف این مطالعه بررسی نقش اهداف استفاده از فضای مجازی در سبک های زندگی ارتقا دهنده سالمت و اضطراب مربوط به کرونا 

در دانشجویان غیرعلوم پزشکی دانشگاه آزاد شهر تبریز در فروردین 1399 است.
مواد و روش ها در این پژوهش کاربردی به صورت تحلیلی 307 نفر از دانشجویان غیرعلوم پزشکی دانشگاه آزاد تبریز به پرسش نامه های 
اطالعات جمعیت شناختی و هدف استفاده از اینترنت )تفریحی، گروه های دوستی، اطالعات عمومی، کاری، علمی(، اضطراب کرونا و سبک 

زندگی ارتقای سالمت به صورت آنالین پاسخ دادند. روش تحلیل، واریانس چندمتغیره همراه با آزمون تعقیبی بود. 
یافته ها از 307 نفرشرکت کننده، 256 نفر دختر )83 درصد( و 51 نفر پسر )16/6 درصد( بودند و میانگین سنی نمونه ها 27 سال بود. 
نتایج نشان داد از مؤلفه های سبک زندگی ارتقای سالمت، رشد معنوی )P=0/001(، مسئولیت پذیری )P=0/001(، مدیریت استرس 
)P=0/001(، ورزش )P=0/002( و نمره کل سبک زندگی )P=0/001( با هدف استفاده از اینترنت رابطه معنی دار دارند و گروه با هدف 
تفریحی نمره پایین تری نسبت به سایر گروه های استفاده کسب کردند. همچنین مؤلفه عالئم روانی اضطراب کرونا )P=0/007( و نمره کل 
اضطراب کرونا )P=0/03( با نوع و هدف استفاده از فضای مجازی رابطه معنی دار دارد و همچنین گروه با هدف تفریحی نسبت به گروه های 

علمی و اطالعات عمومی نمره باالتری کسب کردند.
نتیجه گیری استفاده بی هدف و تفریحی از فضای مجازی، سبک زندگی افراد را به صورت منفی تحت تأثیر قرار می دهد و این شرایط 

حساس اضطراب مربوط به بیماری کرونا را افزایش می دهد.

کلیدواژه ها: 
فضای مجازی، 

سبک های زندگی، 
سالمت، اضطراب مربوط 
به کرونا، ارتقای سالمت، 
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مقدمه

در دنیایی که به طور فزاینده به سوی دیجیتالی شدن پیش 
کسب  برای  جامع  پیش برنده  ابزار  عنوان  به  اینترنت  می رود، 
اطالعات، ارتباط های اجتماعی و سرگرمی، امکان ارتباط هم زمان 
جهان  و  کرده  فراهم  مکانی  تعلق  از  فارغ  را  افراد  نامحدود  و 
جدیدي را به عنوان جهان مجازی1 به وجود آورده است [2 ،1]. 
در اوایل دهه 1980، دانشمندان اصطالح »دنیای مجازی« را 
برای اولین بار استفاده کردند؛ دنیای مجازی به عنوان یک محیط 

1. Virtual world

شبیه سازی شده رایانه ای که درون آن مردم می توانند در تعامل 
باشند توصیف شده است [3]. در دوران کنونی شبکه های ارتباطی 
به صورت دهکده ای  را  همراه جهان  تلفن  و  اینترنت  قبیل  از 
درآورده اند و همین امر باعث شده هویت های متنوع و متعدد 
به راحتی بایکدیگر در ارتباط باشند و بر یکدیگر تأثیر بگذارند [4]. 

عـدم اسـتفاده از ایـن تکنولـوژي امـري اجتناب ناپذیر شده 
و زندگي را براي کساني که به آن خو گرفته اند، دشوار مي کنـد 
[5]. اما جهان امروز با یک مسئله بسیار اساسی روبه روست که 
دنیای مجازی می تواند نقش بسیار مؤثری در آن ایفا کند؛ بیماری 
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ویروسی جدیدی با نام کرونا ویروس 2 )کووید ـ 19(؛ ویروسی 
که باعث این بیماری می شود، از خانواده بزرگی از ویروس هاست 
تا  از سرماخوردگی  تنفسی  باعث عفونت های  است  که ممکن 

بیماری های شدیدتر مانند مرس3 و سارس4 شوند [6]. 

ویروس  نوع  سال 2018 شش  تا  جهانی5  بهداشت  سازمان 
کرونا6 را در انسان معرفی کرده بود [7]. در اواخر دسامبر سال 
2019 کروناویروس نوین7؛ باعث آغاز شیوع پنومونی8 از ووهان9 
به سراسر کشور چین شد که در حال حاضر تهدیدات بهداشتی 
بزرگی را برای سالمتی عمومی جهان ایجاد کرده است. در ژانویه 
سال 2020 سازمان بهداشت جهانی اظهار کرد خطر باالی انتشار 
کوویدـ  19 به سایر کشورهای جهان وجود دارد [8]؛ زیرا انتقال 
این ویروس انسان به انسان است و متوسط دوره نهفتگی آن دو 
ساعت تا پنج تخمین زده می شود که به مسافران هوایی اجازه 
می دهد تا این بیماری را در سطح جهان گسترش دهند. شواهد 
نشان می دهد انتقال ویروس می تواند در طول دوره رخ دهد.در 

دوره نهفتگی بیماران بدون عالمت هستند [9]. 

سازمان بهداشت جهانی در مارس 2020 کووید ـ 19 را به 
عنوان یک بیماری همه گیر توصیف کرد. بیماری همه گیر کوویدـ  
19 در سراسر جهان در حال گسترش است و تا اول مارس 2020، 
67 کشور، از جمله ایران را درگیر کرده است [8]. این شکل از 
همه گیری یک بیماری، درواقع یک رخداد بزرگ اجتماعی است 
که در کل دنیا مطرح شده است [10]. حال الزم است آثار روانی 

آن نیز مورد توجه قرار گیرد. 

در بررسی انجام شده توسط روی و همکاران10 در جمعیت هند، 
میزان اضطراب در مورد بیماری کرونا در مطالعه باال بود؛ بیش از 
80 درصد درگیری فکری راجع به کرونا و 72 درصد لزوم استفاده 
از دستکش و ضدعفونی کننده را گزارش کردند. در این مطالعه 
مشکالت خواب و پارانویا در زمینه ابتال به کرونا و تأثیر رسانه های 
اجتماعی بر اضطراب آن، به ترتیب در 12/5 درصد، 37/8 درصد و 
36/4 درصد گزارش شده اند. بیش از 80 درصد از شرکت کنندگان 
اعالم کردند [11].  را  بهداشتی درک شده  مراقبت های  به  نیاز 
افسردگی، اضطراب، بی خوابی و پریشانی، مسائل روانی درگیر 
در بیماری کووید ـ 19 هستند [12]. با توجه به حجم شیوع 
این بیماری در این مواقع، افراد به دنبال اطالعات بیشتر برای 
رفع اضطراب خود هستند، اضطراب می تواند باعث شود شخص 

2. COVID-19
3. MERS
4. SARS
5. World Health Organization
 6. 1. HCoV229-E, 2. HCoV-OC43, 3. SARS-CoV, 4. HCoV-NL63 5.
HCoVHKU1, 6. MERS-CoV
7. Severe acute respiratory syndrome coronavirus2) SARS-CoV2-(or-
 2019nCoVor”novel coronavirus2019
8. pneumonia
9. Hwanan Marine Market
10. Roy

نتواند اطالعات درست و غلط را تشخیص دهد، بنابراین ممکن 
است در معرض اخبار نادرست قرار بگیرد [6]. اینجاست که نقش 
دنیای مجازی و تأثیرات اخبار آن در زندگی افراد پررنگ می شود؛ 
زیرا در شرایط اضطراب زا افراد به منظور مدیریت شرایط خلقی، 
هیجانی و اجتماعی، به استفاده از اینترنت متوسل می شوند [1]، 
بنابراین استفاده کنترل نشده از اینترنت، فرد را در معرض خطر 
اثرات مضر فیزیکی، اجتماعی و سالمت روانی قرار می دهد که از 
آن ها می توان به مشکالت اضطراب و استرس، افسردگی، عالئم و 
نشانه های جسمانی مانند ضعف بینایی، صدمات سیستم اسکلتی، 
چاقی، اثر بر مهارت های اجتماعی، مشکالت ارتباطی در خانواده 
یک  عنوان  به  اضطراب   .[4] کرد  الکترونیکی11 اشاره  اعتیاد  و 
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 خطر باال و مرگ و میر را به دنبال 
داشته باشد [13]؛ درنتیجه اضطراب ناشی از حوادث می تواند 
سیستم ایمنی بدن را تضعیف کرده و آن ها را در برابر بیماری ها 

از جمله کرونا آسیب پذیر کند [6].

 مطالعه دوست محمدی و خجسته )1398(، نشان می دهد بین 
استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي و اضطراب و بی خوابی 
و  شنسا  پژوهش  همچنین   .[14] دارد  وجود  معناداري  رابطه 
رسانه های  از  استفاده  بین  معنادار  رابطه   ،)2018( همکاران12 
اجتماعی با افسردگی و اضطراب را تأیید می کند [15]. از طرفی 
اینترنتی و تغییرات  رابطه بین حضور در شبکه های اجتماعی 
مربوط به سبک زندگی13 افراد به عنوان یک پرسش جدی برای 

پژوهشگران مطرح می شود [16]. 

شواهد علمی می گویند انتخاب ها و الگوی سبک زندگی14 افراد 
بر سالمت و طول عمر آن ها تأیرگذار است [17]. سبک زندگی 
یکی از مهم ترین ارکان مؤثر بر سالمتی است و شامل فعالیت های 
زندگی خود  را در  افراد آن ها  روزانه است که  و معمول  عادی 
به طور قابل قبول پذیرفته اند؛ به طوری که این فعالیت ها روی 
سالمتی تأثیر می گذارند [18]. به نقل از فدایی )1395(، آلفرد 
آدلر15 سبک زندگی را همان شخصیت در عمل می داند که بیشتر 
در مورد شیوه خاص اداره زندگی است [19]. واکر16 و هیل ـ 
پولرکی17 )1987( شش بعد سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت را 
شامل تغذیه، ورزش، مسئولیت پذیري در مورد سالمت، مدیریت، 

حمایت بین فردي و خودشکوفایی طراحی کردند [20]. 

مطالعه صورت گرفته توسط ژانگ و فی ما18 )2020(، نشان 

11. Electronic addiction disorder
12. Shensa
13. Lifestyle
14. Lifestyle pattern
15. Alfred Adler
16. Walker
17. Hill-Polerecky
18. Zhang and Feei-Ma
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می دهد افرادی که در دوران حساس و حاد بیماری کرونا حمایت 
از دوستان و اعضای خانواده دریافت کردند اضطراب خفیف تری 
و  چن  پژوهش  همچنین   .[21] کرده اند  تجربه  را  دیگران  از 
همکاران19 )2020(، نشان می دهد ماندن طوالنی مدت در خانه 
می تواند منجر به عدم تحرک و اضطراب و افسردگی شود که 
می تواند سبک زندگی بی تحرک و به خطر افتادن سالمتی را در 
پی داشته باشد. حفظ فعالیت بدنی منظم و ورزش روزمره در 
محیط منزل ایمن، یک راهبرد مهم برای زندگی سالم در طول 
بحران کرونا ویروس است [22]. در حال حاضر در تمام دنیا به 
جاي آنکه تنها تمرکز بر راهبردهاي درمانی داشته باشند، سعی 
دارند با برنامه ریزي و آموزش به مردم جامعه، سالمت را گسترش 
مشکالت  این  از  بسیاري  علت  داده  نشان  تحقیقات  دهند، 
سبک زندگی و نوع رفتارهاي بهداشتی است و انجام رفتارهاي 
ارتقا دهنده سالمت یکی از راه هایی است که مردم با آن می توانند 
سالمتی خود را حفظ و کنترل کنند [20]. امروزه بسیاری از 
جوانان برای ساختن زندگی خود از روابط و مناسبات اینترنتی 
استفاده می کنند. فعالیت در شبکه های اجتماعی دربرگیرنده همه 
ابعاد زندگی است و تأثیر بسیاری در سبک زندگی افراد دارد 
[16]. با توجه به نقشی که نوع استفاده از فضای مجازی می تواند 
در به وجود آوردن سبک زندگی متفاوت در افراد، همچنین میزان 
اضطراب کرونا در شرایط حاد حاضر را داشته باشد، پژوهش حاضر 
با هدف بررسی نقش اهداف استفاده از فضای مجازی در سبک 
زندگی ارتقا دهنده سالمت و اضطرب مربوط به کرونا در فروردین 

1399 روی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز انجام گرفت. 

مواد و روش ها 

این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش شناسی تحلیلی 
است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه 
آزاد شهر تبریز بودند که به صورت اینترنتی با پرسش نامه آنالین در 
پژوهش شرکت کردند. این روش با توجه به محدودیت تردد هنگام 
جدی شدن خطر کرونا در ایران انتخاب شد. با روش نمونه گیری به 
صورت داوطلبانه، 327 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه 
فروردین  در  تبریز  شهر  علوم پزشکی  از  غیر  رشته هایی  در  آزاد 
سال 1399 پرسش نامه را به صورت آنالین تکمیل کردند که با 
بررسی داده ها 20 پرسش نامه جهت وجود مقادیر زیاد داده های 
گمشده حذف شدند و 307 پرسش نامه وارد تحلیل شدند. جهت 
تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 و روش تحلیل واریانس 

چندمتغیره همراه با آزمون تعقیبی استفاده شد.

پرسش نامه اطالعات جمعیت شناختی 

در این پرسش نامه اطالعاتی از قبیل جنسیت، سن، نوع استفاده 
از فضای مجازی )تفریحی، گروه های دوستی، اطالعات عمومی، 

19. Chen

کاری، علمی( و غیره در مقیاس اسمی از نمونه پژوهش اخذ شد.

مقیاس اضطراب مرتبط با بیماری کرونا20 

این پرسش نامه با هدف تعیین میزان اضطراب مرتبط با کرونا 
نمونه غیربالینی توسط احمد علی پور و همکاران )1398(  در 
ساخته شده است [6]. این پرسش نامه دارای 18 گویه و دو عامل 
روانی و جسمانی و یک نمره کل است و نمره گذاری سؤاالت در 
یک مقیاس بین صفر تا 3 است؛ بنابراین بیشترین و کمترین 
نمره ای که افراد پاسخ دهنده در این پرسش نامه کسب می کنند 
بین صفر تا 54 است. نمرات باال در این پرسش نامه نشان دهنده 
سطح باالتری از اضطراب کرونا در افراد است. احمد علی پور و 
همکاران مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی را برای 
عالئم روانی 0/87، عالئم جسمانی 0/86 و برای کل پرسش نامه 
0/91 به دست آورده اند که حاکی از پایایی مطلوب پرسش نامه 
دارد. همچنین در داده ها با استفاده از روش همسانی درونی به 
شیوه آلفای کرونباخ و λ 2-گاتمن و برای بررسی روایی سازه از 
تحلیل عاملی تأییدی 21 با استفاده از نرم افزار Lisrel-8/8 استفاده 
شد، نتیجه اینکه این پرسش نامه در اعتباریابی مقدماتی از اعتبار 
و روایی مطلوبی برخوردار است و می توان از آن به  عنوان یک 
ابزار علمی و معتبر برای سنجش اضطراب کرونا ویروس استفاده 

کرد [6].

پرسش نامه سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت22 

پرسش نامه سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت را واکر و همکاران 
)1987( طراحی کرده اند [17]. این پرسش نامه 52 گویه دارد 
که شش بُعد تغذیه، ورزش، مسئولیت پذیری در مورد سالمت، 
مدیریت استرس، روابط بین فردی و رشد معنوی را اندازه گیری 
چهاردرجه ای  لیکرت  طیف  از  نمره گذاری  برای  که  می کند 
استفاده می شود و نمره دهی از 1 تا 4 است. دامنه نمرات از 52 تا 
208 است. واکر و همکاران )1387( برای تعیین پایایی از ضریب 
آلفای کرونباخ استفاده کرده اند که برای نمره کل 0/94 و برای 
زیر مقیاس ها بین 0/88 تا 0/90 به دست آمد که حاکی از پایایی 
مطلوب پرسش نامه است [17]. همچنین در پژوهش محمدی 
زیدی و همکاران )1390(، روایی و پایایی پرسش نامه مورد تأیید 
قرار گرفته است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل ابزار 0/82 و 
برای زیر شاخه ها از 0/64 تا 0/91 بود. همه موارد، همبستگی 
مورد ـ کل قابل قبولی داشتند )بیشتر از 0/34(. نتایج آزمون 
ـ بازآزمون نشان دهنده پایایی و روایی برای پرسش نامه سبک 

زندگی ارتقا  دهنده سالمت و زیر شاخه های آن بود [17].

  20. Corona Disease Anxiety Scale (CDAS)
 21. Confirmatory Factor Analysis (CFA)
 22. Health Promoting Lifestyle Profil e (HPLP)
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یافته ها

از  درصد(   47/2( نفر  داد 145  نشان  داده ها  تحلیل  نتایج 
کل نمونه پژوهشی به صورت تفریحی، 42 نفر )13/7 درصد( 
به صورت علمی، 85 نفر )27/7 درصد( برای به دست آوردن 
اطالعات عمومی، 18 نفر )5/9 درصد( به صورت کاری و 17 
فضای  از  دوستی  گروه های  در  عضویت  برای  درصد(   5/5(

مجازی استفاده کرده اند.

نتایج تحلیل توصیفی به صورت کلی نشان دهنده این نکته 
است که دانشجویانی که به صورت تفریحی از فضای مجازی 
استفاده می کنند در سبک های زندگی ارتقا دهنده سالمت نمره 
کمتر و در ابعاد اضطراب مرتبط با کرونا نمره بیشتری دریافت 

کرده اند. 

برای تحلیل رابطه نوع استفاده از فضای مجازی در ابعاد سبک 
زندگی ارتقا دهنده سالمت از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده 
شد. بر اساس نتایج تحلیل چندمتغیری می توان گفت که آماره 
ویلکزالمبدا23 با )F =2/59 ،P< 0/01( [23] نشان مي دهد که ابعاد 
سبک زندگی ارتقای سالمت در گروه های مورد مطالعه متفاوت 
متغیرها  از  کدام یک  در  تفاوت  بدانیم  اینکه  برای  حال  است. 
وجود دارد از نتایج آزمون تحلیل واریانس بین گروهی استفاده 
می شود. طبق نتایج جدول شماره 1 زیرمقیاس های رشد معنوی، 
مسئولیت پذیری، مدیریت استرس، ورزش و همچنین نمره کل 
سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت در گروه های مربوط به اهداف 
 ،P=0/001 استفاده از فضای مجازی معنی دار است. رشد معنوی
مسئولیت پذیری P=0/001، مدیریت استرس P=0/001؛ ورزش 

23. Statistics of Wilkes Lambda

اینکه  برای   .P=0/001 زندگی  سبک  کل  نمره  و   P=0/002
مشخص شود این زیرمقیاس ها در کدام گروه از انواع هدف های 
مورد استفاده معنی دار است از آزمون تعقیبی LSD استفاده شد.

نتایج آزمون تعقیبی نشان می دهد در زیرمقیاس های رشد 
معنوی، مسئولیت پذیری، مدیریت استرس، ورزش و همچنین 
نمره کل سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت، گروه با هدف تفریحی 
نمره پایین تری نسبت به گروه های علمی، اطالعات عمومی و 
حتی گروه های دوستی کسب کردند که نشانگر این نکته است که 

سبک زندگی این افراد تحت تأثیر قرار گرفته است.

ابعاد  در  مجازی  فضای  از  استفاده  نوع  رابطه  تحلیل  برای   
بر  استفاده شد.  واریانس چند متغیره  تحلیل  از  اضطراب کرونا 
اساس نتایج تحلیل چندمتغیری می توان گفت آماره ویلکزالمبدا 
با )F=1/34 ،P< 0/05( [8] نشان مي دهد که ابعاد اضطراب در 
گروه های مورد مطالعه متفاوت است. حال برای اینکه بدانیم تفاوت 
در کدام یک از متغیرها وجود دارد از نتایج آزمون تحلیل واریانس 

بین گروهی استفاده می شود. 

با توجه به جدول شماره 1 واضح است که زیرمقیاس عالئم 
روانی و همچنین نمره کل اضطراب مربوط به کرونا در برخی از 
گروه های مربوط به اهداف استفاده از فضای مجازی معنی دار است. 
مؤلفه عالئم روانی اضطراب کرونا P=0/007 و نمره کل اضطراب 
اینکه مشخص شود این زیرمقیاس ها در  کرونا P=0/03. برای 
کدام گروه از انواع هدف های مورد استفاده معنی دار است از آزمون 

تعقیبیLSD 24 25 استفاده می شود.

24. Fisher’s Least Significant Difference
25. Post Hoc

جدول 1. شاخص هاي توصیفي و ضریب معناداری متغیرهای پژوهش به تفکیک هدف استفاده از فضای مجازی

متغیرها
سطح میانگین±انحراف معیار

مع�ن داری گروه های دوستیکاریاطالعات عمومیعلمیتفریحی

 5/150/001 ±6/9424/82 ±5/6726/33 ±5/4626/77 ±5/5124/40 ±23/71رشد معنوي

 8/250/001 ±7/4031/52 ±6/5931/05 ±3/0732/00 ±5/9331/16 ±27/96مسئولیت پذیريابعاد

4/040/259 ±4/2219/41 ±3/8419/94 ±3/9418/81 ±4/1919/23 ±18/18روابط بین فرديسبک

 2/510/001 ±3/0512/29 ±2/5811/50 ±2/4312/28± 11/76 2/39 ±10/66مدیریت استرسزندگی

 4/410/002 ±3/8015/7 ±5/1813/61 ±5/1515/69 ±4/5416/52 ±13/75ورزشارتقا

3/980/093 ± 3/3217/41 ±3/2016/11 ±2/7716/65 ±3/1116/45 ±15/71تغذیهدهنده

 22/350/001±25/01121/17±20/92118/55±21/14122/22±19/98122/54±110/00نمره کل سبک زندگیسالمت

 6/740/007±4/7113/11±6/249/38±5/779/98±5/599/61±12/41عالئم روانیابعاد

76/140/068±22/926/7±5/283/2±2/33/83±4/485/75±38/95عالئم جسمانیاضطراب

 88/390/039±61/4519/13±82/8812/6±12/813/10±16/947/86±76/83نمره کل اضطرابکرونا

آیت اله فتحی و همکاران. نقش اهداف استفاده از فضای مجازی در سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت و اضطراب مربوط به کرونا )کوویدـ  19( در دانشجویان

http://journal.qums.ac.ir/index.php?&slct_pg_id=37&sid=1&slc_lang=fa


131

خرداد و تیر 1399 . دوره 24 . شماره 2

نتایج آزمون تعقیبی نشان می دهد گروه با هدف تفریحی در 
نمره عالئم روانی اضطراب کرونا و نمره کل اضطراب کرونا نسبت 
به گروه های علمی و اطالعات عمومی نمره باالتری کسب کرده اند. 
همچنین گروه اطالعات عمومی نسبت به گروه دوستی اضطراب 
پایین تری تجربه کرده اند و همچنین گروه کاری نسبت به گروه 

دوستی اضطراب پایین تری تجربه کرده اند )جدول های 2 و 3(.

بحث و نتیجه گیری

معنوی،  رشد  مؤلفه های  در  می دهند  نشان  یافته ها 
مسئولیت پذیری، مدیریت استرس، ورزش و همچنین نمره کل 
سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت، گروه با هدف استفاده از فضای 
مجازی به صورت تفریحی، نمره پایین تری نسبت به گروه های 
علمی، اطالعات عمومی و حتی گروه های دوستی کسب کرده 

است که این موضوع نشانگر این نکته است که هدف استفاده 
تفریحی از دنیای مجازی سبک زندگی افراد این گروه را تحت 
دیگر  مطالعات  یافته های  با  یافته ها  این  است.  داده  قرار  تأثیر 
همسوست [28-23]. یک تحقیق کیفی بیان می دارد دانشجویان 
شناسایی  با  و  اینترنت  در  جست وجو  مهارت های  کسب  با 
سایت های معتبر می توانند سبک زندگی و سالمت خود را بهبود 
بین محتواهای  در  نشان می دهد  دیگر  مطالعه  بخشند [25]. 
مورد استفاده، عضویت در شبکه های اجتماعی، گروه های دوستی 
در  افراد،  فراغت  اوقات  زمان  در  علمی  مطالب  و جست وجوی 
دارد  معناداری وجود  ارتباط  زندگی  نوع مدرن سبک  به  میل 
[23]. یافته های پژوهش جوزف ـ شووه و همکاران26 )2019( 
نشان می دهد استفاده از اطالعات اینترنت و دنیای مجازی برای 

26. Joseph-Shehu

جدول 2. نتایج آزمون تعقیبی LSD برای مقایسه زوجی زیرمقیاس های ابعاد سبک زندگی در اهداف مورد استفاده از فضای مجازی

معنی داریخطای استانداردتفاوت میانگین)I()J(متغیر

تفریحیرشد معنوی
 3/680/9850/001-علمی

 3/050/7670/001-اطالعات عمومی

تفریحیمسئولیت پذیری

 3/201/130/005-علمی

 4/030/8880/001-اطالعات عمومی

 3/561/660/033-گروه های دوستی

تفریحیمدیریت استرس

 1/090/4380/013-علمی

 1/610/3410/001-اطالعات عمومی

 1/620/6410/012-گروه های دوستی

ورزش
تفریحی

 2/760/8340/001-علمی

 1/930/6500/003-اطالعات عمومی

 2/911/340/031-علمیکاری

تفریحینمره کل سبک زندگی

 12/543/620/001-علمی

 12/212/820/001-اطالعات عمومی

 11/165/300/036-گروه های دوستی

جدول3. نتایج آزمون تعقیبی LSD برای مقایسه زوجی زیرمقیاس ابعاد اضطراب مرتبط با کرونا در اهداف مورد استفاده از فضای مجازی

معنی داریخطای استانداردتفاوت میانگین)I()J(متغیر

تفریحیعالئم روانی اضطراب
 2/761/090/012علمی

 2/4000/8540/005اطالعات عمومی

نمره کل اضطراب

تفریحی
 4/281/820/020علمی

 2/941/420/040اطالعات عمومی

 7/402/990/014-گروه های دوستیعلمی

 6/052/760/029-گروه های دوستیاطالعات عمومی

 7/273/520/040-گروه های دوستیکاری
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ارتقای سبک زندگی سالمت باعث افزایش رفتارهای بهداشتی 
می شود [24]. یافته های پژوهش دیویس و همکاران27 )2019( 
در مورد کودکان نیز با این یافته ها همسوست [26]. نتایج مطالعه 
نشان می دهد مشارکت کنندگاني   )2017( و همکاران28  یانگ 
که در رشته هاي مرتبط با پزشکي مشغول به تحصیل بودند و 
مسئولیت پذیری سالمتی باالیی داشتند، نسبت به سالمتي خود 
نگراني بیشتري داشتند و اغلب به دنبال اطالعات بهداشتي و 

علمی بودند [27]. 

طبق پژوهش وارندر و میلن29 )2020( نیز پرستاران باید توجه 
داشته باشند که چگونه دنیای مجازی و رسانه ها می تواند روی 
افراد آسیب پذیر تأثیر بگذارد و در مقابل تأثیر منفی رسانه ها از 
شیوه های روان شناسی در بیماران استفاده کنند [28]. فضـاي 
مجازي مانند هر تکنولوژي دیگـري همـراه بـا فوایـد بسـیاري 
کـه در راسـتاي پیشـرفت جوامع دارد، پیامدها و آثار نامطلوبي 
را نیز به همـراه مـي آورد، هـر فـردي ممکـن اسـت در معرض 
 .[5] گیرد  قرار  مجازي  فضاي  از  ناشي  آسیب هاي  از  انواعي 
در  بسیار مؤثري  نقش  اینترنتی  اجتماعی  بی شک، شبکه هاي 
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، اما در عین حال [14] روند 
استفاده از شبکه های مجازی به تدریج سبک زندگی افراد را تحت 
تأثیر قرار می دهد که نتایج پژوهش حاضر نیز معناداری رابطه بین 
هدف استفاده از دنیای مجازی و سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت 

را تأیید می کند. 

سازمان بهداشت جهانی )2020( اعالم کرد در زمان اضطراب، 
به نیازها و احساسات خود توجه کنید، درگیر فعالیت های سالم 
شوید که از آن ها لذت می برید و با آن ها آرامش پیدا می کنید، 
به طور منظم ورزش کنید، منظم بخوابید و غذای سالم بخورید؛ 
چراکه این ها مؤلفه های سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت هستند 
ارتقای  برای  سالم  رفتاری  سبک های  چنین  داشتن   .[29]
سالمتی افراد در هر دوره ای از زندگی اهمیت زیادی دارد [30].  
طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی 60 درصد مرگ ومیر در 
جهان و 80 درصد مرگ ومیر در کشورهای درحال توسعه به علت 
سبک زندگی ناسالم است و این میزان رو به افزایش است و یکی 
از اهداف سازمان بهداشت جهانی تا سال 2020 ارتقای سبک 
زندگی سالم یا سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت در افراد است 
[18]. استفاده از اینترنت به عنوان یک منبع اطالعات روی سبک 

زندگی اثرگذار است. 

یافته دیگر این مطالعه نشان می دهد گروه با هدف استفاده 
تفریحی از فضای مجازی در نمره عالئم روانی اضطراب کرونا 

27. Davies
28. Yang
29. Warrender and Milne

و نمره کل اضطراب کرونا نسبت به گروه های علمی و اطالعات 
عمومی، نمره باالتری کسب کرده است. همچنین گروه اطالعات 
عمومی نسبت به گروه دوستی اضطراب پایین تری تجربه کرده اند 
و نیز گروه کاری نسبت به گروه دوستی اضطراب پایین تری را 
تجربه کرده اند. این یافته با یافته های مطالعات دیگر همسوست 
[32 ،31 ،24 ،1]. در پژوهش انجام شده توسط سوود30 )2020(
یافته ها نشان می دهند در دوران بیماری همه گیر کووید ـ 19 
اطالعات نادرست در رسانه های اجتماعی، ناامنی مالی، دوری از 
خانواده، تنهایی و عدم قطعیت بیماری عوامل پیش بینی کننده 
افزایش سریع ترس و اضطراب در بین افراد هستند [31]. در 
پژوهشی که توسط نائینیان و همکاران )1395( انجام شد تأکید 
و  ساخته  نیرومند  را  جوانان  اینترنت سودمند،  که  است  شده 

اضطراب آن ها را کاهش می دهد [1]. 

اطالعات   ،)2019( همکاران  و  جوزف31  مطالعه  نتایج  طبق 
به  دسترسی  زیرا  است؛  شده  داده  نشان  سودمند  اینترنتی، 
اطالعات سالمت را به راحتی ممکن کرده است [24]. با توجه 
به حجم شیوع بیماری کووید ـ 19 و مرگ ومیر ناشی از آن، 
به نقل از علیزاده فرد و صفاریان )1399(، فیشهوف32 بیان کرد 
بیشتر تحقیقات بر اضطراب خود بیماران تمرکز دارند، اما واقعیت 
آن است که در زمان همه گیری یک بیماری مانند کرونا، ترس 
از بیماری و ترس از مرگ، در کنار آشفتگی فعالیت های روزمره، 
موجب می شود تا افراد سالم نیز با اضطراب بیماری درگیر شوند، 
در این شرایط قرنطینه خانگی نیز سبب شده روال زندگی فرد 
مختل شود و درنتیجه کمتر می تواند آینده خود را پیش بینی و 
برای آن برنامه ریزی کند [10]. طبق پژوهش انجام شده توسط 
ـ 19  کووید  بیماری همه گیر   ،)2020( و همکاران33  تی  لیما 
شکاف های احتمالی در خدمات بهداشت روان در مواقع اضطراری 
ایجاد می کند. طبق این مطالعه اکثر متخصصان بهداشتی که در 
بخش های تخصصی و بیمارستان ها مشغول به کار هستند، هیچ 
آموزشی را برای ارائه خدمات بهداشت روان دریافت نمی کنند و به 
نظر می رسد اضطراب و استرس نتیجه قرنطینه جمعی است [33]. 
طبق اعالم روزنگار اپیدمیولوژی ایران )1399(، شیوع ویروس 
کرونا در جهان باعث شده است تا مشاغل زیادي در سراسر جهان 
زیان ببینند [34] که این خود اضطراب و بار روانی بسیاری در 
جامعه به دنبال خواهد داشت. کم بودن اطالعات در مورد ویروس 
جدید کرونا نیز بر میزان اضطراب ناشی از یک بیماری مسری 
جدید می افزاید. ترس از ناشناخته ها ادراک ایمنی را در انسان 
کاهش می دهد و همواره برای بشر اضطراب زا بوده است [6]. 
ارتباطات اینترنتی، به ویژه شبکه های اجتماعی در فضای مجازی 
تا حد زیادی دسترسی و انتشار دانش را افزایش داده است [8]، 

30. Sadhika Sood
        31.Joseph-Shehu
32. Fischhoff
33. Lima T
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اما با وجود تمام ویژگی های مثبت اینترنت، نگرانی های جدی 
در خصوص استفاده و تأثیرات این تکنولوژی بر سالمت انسان 
وجود دارد [35] و مطالعات نیز این موضوع را تأیید می کنند 
[24 ،23]؛ زیرا این بستر همچنان پتانسیل توسعه و گسترش 
اطالعات غلط یا اخبار جعلی را دارد [8] که این امر بر اضطراب 
ناشی از بیماری ناشناخته کرونا می افزاید؛ اما طبق نتایج پژوهش 
حاضر هرچه هدف استفاده از دنیای مجازی از استفاده تفریحی 
به سمت اطالعات مفید علمی پیش می رود از اضطراب ناشی از 

بیماری کرونا کاسته می شود. 

با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان گفت که استفاده بی هدف 
و تفریحی از فضای مجازی سبک زندگی افراد را به صورت منفی 
تحت تأثیر قرار می دهد و همچنین در این شرایط حساس و 
بحرانی 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؛ بنابراین دولت ها وظیفه ارائه دانش دقیق و 
روشن سازی اطالعات غلط برای کمک به مردم در مواجهه با این 

بیماری عفونی جدید را دارند.
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