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خالصه
مقدمه :هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثیرمیزان استفاده از شبكههای اجتماعي مجازی با نقش
میانجي گری کیفیت زندگي بر سالمت عموميورزشكاران جانباز و معلول ایران بود.
روش كار :روش تحقیق از نوع توصیفي و همبستگي ميباشد .جامعه آماری این تحقیق کلیه
ورزشكاران جانباز و معلول ایران در سال  1481تشكیل داده است .روش نمونهگیری به صورت

1دانشجوی دکترا ،دانشكده تربیت بدني ،واحد تهران مرکزی،

تصادفي خوشهای چند مرحلهای بود .حجم نمونه با توجه به جدول مورگان  490نفر و در مجموع 484

دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران

پرسشنامه جمع آوری گردید .به منظور جمع آوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته میزان استفاده

 6دانشیار ،دانشكده تربیت بدني ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه
آزاد اسالمي ،تهران ،ایران
4استادیار ،دانشكده تربیت بدني ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه
آزاد اسالمي ،تهران ،ایران
0استادیار ،دانشكده تربیت بدني ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه
آزاد اسالمي ،تهران ،ایران

ازشبكههای اجتماعي مجازی ،کیفیت زندگي رولند و همكاران ( )6442و پرسشنامه سالمت
عمومي( )GHQگلدبرگ استفاده شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای  tتك نمونهای،
ضریب همبستگي پیرسون و ضریب رگرسیون خطي و نرم افزار آماری نرم افزار  SPSSنسخه  66در
سطح معنيداری  4/40استفاده شد.
نتايج :نتایج نشان داد که بین شبكههای اجتماعي مجازی با سالمت عموميرابطه معني داری وجود
ندارد ولي تأثیر متغیر میانجي کیفیت زندگي در رابطه علي شبكههای مجازی اجتماعي با سالمت
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عموميمعنادار است (.)P ≥4/441
نتيجه گيري :به نظر ميرسد که شبكه اجتماعي زماني که به عنوان حاميو تقویت کننده باشد،
ميتواند کیفیت زندگي را باال برده و به تبع آن سالمت عمومي را ارتقا دهد.
كلمات كليدي :شبكههای اجتماعي مجازی ،کیفیت زندگي ،سالمت عمومي ،فعالیت بدني،
جانبازان ،معلولین
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فضای فكری جوامع وارد شود و بر ابعاد مختلف زندگي فردی و

دنیا از اوایل دهه  1894میالدی به تدریج وارد عرصه نویني شده جمعي تأثیر بگذارد (.)0
است .در دهه اخیر به اعتقاد بسیاری از دانشمندان حوزههای مختلف درحال حاضر با طیفي از معلولیتهای مختلف مواجه هستیم که بر
علوم اجتماعي ،عرصههای مختلف زندگي اجتماعي انسان آن چنان اساس آمار سازمان بهداشت جهاني %10 ،افراد جامعه را تشكیل
دگرگون شده که فهم و چیستي آن با بكار گیری نظریههای دوران ميدهند(.)0
قبل از آن عملي نیست .عصر نوین حیات بشر معموالً با نظریه و عالوه بر این جنگ تحمیلي هشت ساله هم خسارتهای جبران
اصطالحات جدیدی تبیین ميشود .جهاني شدن ،عصر انفجار ناپذیری داشت و در صد زیادی از افراد جانباز را به جامعه تحمیل
اطالعات ،پست مدرنیسم ،جامعه اطالعاتي ،جامعه شبكهای برخي از کرد(.)2
این مفاهیماند .با رشد شتابان تكنولوژیهای ارتباطات و اطالعات ،معلولین افرادی در جامعه هستند که قسمتي از توانائيهای خود را
بویژه اینترنت و انتقال پر شتاب فعالیتها و به طور کلي زندگي قبل از تولد ،هنگام تولد یا بعد از تولد از دست داده باشند و برای
فردی و جمعي انسان به فضاهای سایبر و محیطهای مجازی ،اهمیتي جبرانش نیاز به استفاده از وسیله کمكي داشته باشند ،در نتیجه معلول
روزافزون یافته و مجازی شدن را به نیروی محرك تغییر محیط قادر نیست به طور مستقل و بدون ابزار کمكي یا مراقبتهای خاص
زندگي انسان و از آن مهمتر به عامل اصلي تغییر الگوهای فكری و به زندگي عادی خود ادامه دهد(.)1
رفتاری و به معنائي دقیقتر "وجود انسان" تبدیل کرده است(.)1

ارتباط بین شبكههای اجتماعي آنالین و موضوعاتي مانند بهزیستي

شبكههای اجتماعي ،فضاهایي هستند که در دنیای مجازی برای و در مجموع کیفیت زندگي خیلي واضح نیست .بسیاری از
ارتباط میان افراد مختلف ،با سطوح متفاوت از لحاظ دسترسي ،مطالعات استفاده از اینترنت و تعامالت اجتماعي آنالین را منشا
همانند فضاهای واقعي ،به وجود ميآیند .ایجاد ارتباطات جمعي و بهبود بهزیستي دانستهاند ( .)9برای مثال موون و همكاران 1در
میان فردی ،تشكیل اجتماعات مجازی ،اطالع رساني ،تبادل تحقیقي با عنوان بهبود کیفیت زندگي از طریق وبالگ و شبكههای
اطالعات و نظرات از شناخته شدهترین کار کردهای این فضاها اجتماعي مجازی نشان دادند که وبالگ نویسي تعامالت اجتماعي
هستند(.)6

بین کاربران آنالین را افزایش ميدهد که این هم به نوبه خود باعث

شبكههای اجتماعي مجازی گونهای از رسانههای اجتماعي هستند توسعه هویت اجتماعي مجازی آنها ميشود .این تعامل اجتماعي از
که بیشترین شباهت را به جامعه انساني دارند و به فرد امكان برقراری طریق ویژگيهای وبالگ باعث افزایش سه جنبه مختلف هویت
ارتباط با شمار زیادی از افراد دیگر ،فارغ از محدودیتهای زماني و اجتماعي مجازی ،از جمله شناختي ،عاطفي و هویت اجتماعي
مكاني ،سیاسي ،فرهنگي و اقتصادی را ميدهد (.)4

ارزیابي شده است .لذت بردن از وبالگ یكي دیگر از پیش بیني

پس از توسعه استفاده از اینترنت در جوامع ،تالشهای بي شماری کنندههای مهم این مسئله بود که بر رضایت عمیق از زندگي و
برای استفاده از این فرصتها و به همان میزان گسترش ارتباطات کیفیت زندگي کاربران تأثیر گذار بود( .)8دین و همكاران 6نیز در
انساني صورت گرفته است .برای مثال از فضای سایبری در جهت ارتباط با شبكه های اجتماعي آنالین به کاربردهای مثبت و منفي اشا
ایجاد شبكههای اجتماعي برای ایجاد یك ارتباط سادهتر استفاده ه نموده اند .در مجموع ميتوان گفت که اگر برنامههای مناسبي در
شده است .در سالهای اخیر ،شبكههای اجتماعي آنالین مختلفي سازمانها اتخاذ شود باعث تقویت و تسهیل یادگیری و اشتراك
ایجاد شده است ،که تعداد قابل توجهي از افراد در حال حاضر در دانش در میان کارکنان سازمان ميشود( .)14اما بسیاری دیگر از
این شبكهها ثبت نام نمودهاند .مشارکت در این شبكهها به شدت مطالعات فرض نمودهاند که تعامالت اجتماعي آنالین ،انزوای
مورد تقاضا بوده است ،طوریكه سال  6419در ارتباط با تعداد اجتماعي را افزایش ميدهد و بنابراین باعث کاهش بهزیستي
کاربران به بیش از  6/0میلیارد نفر در سراسر جهان تخمین زده شد .اجتماعي در دنیای واقعي ميشود( .)11اینترنت مانند تكنولوژیهای
امروزه ،استفاده از شبكههای اجتماعي مجازی باعث شده است
حجم وسیعي از اطالعات و برنامههای برون مرزی و فراسنتي به

Moon et al.,
Din et al.,
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2
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دیگر که سبب تنبليهای جسميميشوند کم تحرکي را تقویت آقا و  0012نفر بانو بودند ،تشكیل دادند .روش نمونهگیری به
نموده و تالش برای برقراری روابط با دیگران را در دنیای واقعي صورت تصادفي خوشهای چند مرحلهای بود .حجم نمونه با توجه به
کاهش ميدهد ،و در نتیجه ميتواند منجر به انزوای اجتماعي شود

جدول مورگان  490نفر ورزشكار جانباز و معلول تعیین شد .در

(.)16

مجموع  094پرسشنامه (برای هر استان 24عدد 04 ،عدد آقا و  64نفر

همچنین شبكههای اجتماعي همراه با مشكالتي هستند .با توجه با خانم) توزیع شد،که در مجموع  484پرسشنامه از هشت استان
اینكه شبكههای اجتماعي مجازی با مسائلي مانند سالمت روان و (شهرهای تهران ،مازندران ،خراسان جنوبي ،خوزستان ،کرمانشاه،
عالئم افسردگي ،تغییر در اعتماد به نفس و اعتیاد به اینترنت در مرکزی ،هرمزگان ،آذربایجان غربي) براساس منطقه جغرافیائي و
ارتباط است ،فعالیت در شبكههای اجتماعي مجازی موجب کاهش تعداد بیشترین ورزشكاران جمعآوری گردید.
عزت نفس ميشود( .)14اعتیاد به اینترنت نیز از مسائل دیگر این تحقیق با توجه به اهداف و به منظور جمع آوری اطالعات
شبكههای اجتماعي به شمار ميرود( .)10به عنوان مثال ،در هنگ ازپرسشنامههای سالمت عمومي(69( )GHQسئوال) ،پرسشنامه
کنگ ،اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دبیرستان افزایش یافته استاندارد کیفیت زندگي رولند و همكاران ( 62سئوال) ،پرسشنامه
است که شامل حدود  11تا  %62/1از دانش آموزان را شامل شبكه اجتماعي آنالین کتل و همكاران ( )6412استفاده گردید.
ميشود( .)10نتایج تحقیقات نشان داده است که بین اعتیاد به جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای  tتك نمونهای ،ضریب
اینترنت و وضعیت سالمتي مرتبط با کیفیت زندگي ارتباط منفي و همبستگي پیرسون و ضریب رگرسیون خطي و نرم افزار آماری نرم
معني داری وجود دارد( .)12,11در مطالعهای دیگر که به بررسي افزار  SPSSنسخه  66در سطح معنيداری  4/40استفاده شد.
ارتباط بین اعتیاد به اینترنت ،کیفیت زندگي مرتبط با خواب و ابزار پژوهش
سالمتي بین افراد چاق پرداخته بود؛ نتایج نشان داد که افراد چاق پرسشنامه سالمت عمومیGHQ
معتاد به اینترنت دارای کیفیت زندگي پایین ،بيخوابيهای زیاد و جهت انجام تحقیق از پرسشنامه سالمت عمومي استفاده شد.
فعالیت جسماني پایین بودند( .)19مقولهی فعالیت بدني برای پرسشنامه مذکور توسط گلدبرگ و هیلر( )1818به منظور
جانبازان و معلولین از دو جنبه ی درماني با هدف تأمین سالمت و غربالگری اختالالت روان شناختي غیر سایكوتیك طراحي شده
پیشگیری از ابتال به بیماریهای ثانویه ،حائز اهمیت است .نمایهی است و مطالعات مختلف اعتبار و پایاني این آزمون را تأییدکردهاند.
توده ی بدني که به نوعي نمایانگر بي تحرکي و اضافه وزن در افراد فرم  69سئوالي که در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت
است ،با کیفیت زندگي و اختالالت حرکتي ارتباط تنگاتنگي دارای چهار خرده مقیاس عالئم جسماني ،اضطراب و بي خوابي،
دارد( .)18این موضوعات اشاره به تضاد و پارادوکس استفاده از اختالل در عملكرد اجتماعي و افسردگي شدید است .این آزمون
اینترنت در جهت بهبودی و یا عدم بهبودی در راستای سالمت و دارای پنج روش نمره گذاری است که بهترین روش آن شیوه نمره
کیفیت زندگي دارد .بنابراین محقق به دنبال جواب این سوال است گذاری لیكرت با حداکثر امتیاز  90ميباشد .به عبارات دیگر روش
که آیا میزان استفاده از شبكههای اجتماعي مجازی با نقش میانجي نمره گذاری در این آزمون مقیاس لیكرت است .اعتبار پرسشنامه
گری کیفیت زندگي بر سالمت عموميورزشكاران جانباز و معلول سالمت عمومي 4/94و پایائي آن  4/90گزارش شده است.
ایران تأثیر دارد یا خیر؟
روش كار
روش تحقیق توصیفي  -همبستگي ميباشد .جامعه آماری پژوهش
را تمامي ورزشكاران جانباز و معلول ایران با توجه به آخرین آمار
رئیس مرکز امور استانهای فدراسیون ورزشهای جانبازان و
معلولین در سال  1481به تعداد  19668نفر ورزشكار که  14204نفر

پرسشنامه كيفيت زندگی  62سوالی ُ-2
مشهورترین و پراستفادهترین ابزار برای سنجش کیفیت زندگي است
یك پرسشنامه  62سوالي است که کیفیت زندگي کلي و
عموميفرد را ميسنجد .این مقیاس در سال  1882توسط گروهي از
کارشناسان سازمان بهداشت جهاني ساخته شد .این پرسشنامه دارای
 0زیرمقیاس و یك نمره کلي است .این زیر مقیاسها عبارتند از:
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سالمت جسمي ،سالمت روان ،روابط اجتماعي ،سالمت محیط
اطراف و یك نمره کلي.
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%91و پایایي آن ب %91گزارش شده است که اعتبار که اعتبار
پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرنباخ %91و پایایي آن %91

ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر با  :4/99سالمت گزارش شده است.
جسمي ،4/11سالمت رواني  ،4/11روابط اجتماعي  ،4/10سالمت نتايج
در این تحقیق با توجه به اهداف و به منظور جمع آوری اطالعات

محیط  4/90به دست آمد (.)12

ازپرسشنامههای سالمت عمومي(69( )GHQسئوال) ،پرسشنامه

 -6پرسشنامه شبكه اجتماعی آنالين كتل و همكاران
این پرسشنامه دارای  9سوال ميباشد که به منظور میزان استفاده از استاندارد کیفیت زندگي رولند و همكاران ( 62سئوال) ،پرسشنامه
شبكههای مجازی شامل فیس بوك ،تلگرام وایبرو ...که به شبكه اجتماعي آنالین کتل و همكاران ( )6412استفاده گردید.
جنبههای رسميوغیر رسميوغیر رسمي زندگي فرد و ميپردازد.

جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای  tتك نمونهای ،ضریب
همبستگي پیرسون و ضریب رگرسیون خطي و نرم افزار آماری نرم

افزار  SPSSنسخه  66در سطح معنيداری  4/40استفاده شد.
جدول -1توزیع فراواني عالقه مندی به انجام نوع ورزش مشروط به امكانات
فراواني

شاخص

درصد

عالقه مندی به انجام نوع ورزش مشروط به امكانات
شنا

114

68

پیاده روی و دویدن آهسته

48

14

کوه پیمایي

09

16/4

بدنسازی

01

10/2

تنیس روی میز

61

2 /8

والیبال

40

9 /1

فوتبال

61

0 /0

گلبال

4

4 /9

سایر

09

16/4

مجموع

484

144

جدول-6نتایج آزمون  tتك نمونهای استفاده از شبكههای مجازی ،کیفیت زندگي و سالمت عمومي
ردیف
1
6
6

مفهوم
استفاده از
شبكههای مجازی
کیفیت زندگي
سالمت عمومي

میانگین

میانگین و

فرضي

انحراف استاندارد

4
4
6 /0

آماره
t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

مشاهده شده
4/11±4/92

6/02

498

4/414

6/44±4/02
1/10±4/06

/00
/48-64

498
498

4/441
4/441

بررسهي -ایهن نكتهه مهيپهردازیم کهه آیها شهبكهههای
04
با توجه به نتایج جدول  6مشخص ميشود وضعیت استفاده از در جدول 4بهه
شبكههای مجازی و کیفیت زندگي در نمونه تحقیق از وضعیت اجتماعي مجازی تبیین کننده و پیش بهین کیفیهت زنهدگي جانبهازان
فرضي ،کميبدتر است در حالیكه سالمت عمومياز وضعیت فرضي ميباشد یا نه؟
بهتر ميباشد.
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جدول -6ضرایب رگرسیون و نتیجه آزمون شبكههای اجتماعي مجازی با کیفت زندگي و سالمت عمومي
مدل

ضریب رگرسیون

مجذور

مجذور  rتعدیل شده

انحراف معیار برآورد

دوربین واتسون

کیفیت

4/441

r
4/441

4/441

4/80

1/08

زندگي
4/408

سالمت

4/441

4/444

1/01

4/98

عمومي

نتایج جدول -4نشان ميدهد که متغیر شبكهههای اجتمهاعي مجهازی در این قسمت به بررسي این نكتهه مهيپهردازیم کهه آیها مولفههههای
توان تبیین و پیش بیني حدود  4/441متغیر کیفیت زندگي جانبهازان شبكههای اجتماعي مجازی تبیین کننده وپیش بینهي کننهده سهالمت
را دارد در حالیكه متغیر شبكههای مجازی توان تبیهین و پهیش بینهي عموميو کیفیت زندگي هستند یا نه؟
حدود  4/408سالمت عموميجانبازان را دارد دارد.
جدول -4ضرایب رگرسیون خطي مولفههای شبكههای اجتماعي مجازی در خصوص پیش بیني سالمت عمومي
ضرایب غیر استاندارد

مدل

ضرایب استاندارد
بتا

t

Sig

10/484

4/441

-1/641

4/611
4/880

B

خطای استاندارد

مقدار ثابت

6/014

4/114

تعداد دوستان در شبكههای مجازی

4/402

4/441

-4/410

تعداد اعضای فعال شبكه

4/441

4/442

4/441

-4/441

تعداد ساعات استفاده از شبكه

-4/496

4/408

-4/482

-1/291

4/480

زمانهای استفاده از شبكه ها

-4/440

4/440

-4/404

-4/811

4/468

میزان استفاده در هفته

4/414

4/401

4/492

1/496

4/129

تاثیر شبكهها بر مهارتهای اجتماعي

-4/414

4/400

-4/416

-4/194

4/900

نقش شبكهها در پرکردن اوقات فراغت

4/441

4/409

4/448

4/160

4/841

تاثیر شبكهها بر مهارتهای ارتباطي

4/414

4/401

4/411

4/641

4/914

نتهایج جههدول 0تحلیههل رگرسههیون نشهان مههيدهههد کههه هیچكههدام از که اثر متغیر شبكههای اجتماعي مجازی بر سهالمت عمهوميمنفهي و
مولفههای شهبكه ههای مجهازی اجتمهاعي اثهر معنهاداری بهر سهالمت غیرمعنادار است .ولي اثر کیفیت زندگي بهر سهالمت عمهوميمثبهت
عموميندارند.

ومعنادار است .همچنین اثرات متغیر شبكههای اجتماعي مجهازی بهر

در نهایت و طبق یافتهها این نتایج به دست آمد.بر اساس دادهها اثر سالمت عمومياز طریق غیر مسهتقیم توسهط متغیهر کیفیهت زنهدگي
شبكههای مجازی اجتماعي بر کیفیت زندگي( T-Value=4/101تبیین ميشود .تحقیقات انجام شده در ارتباط با اینترنت و شبكههای
و  )ß =-4/499منفي وغیرمعنادار است.

اجتماعي مجازی از دیدگاههای متفاوت مورد بررسي قهرار گرفتهه و

ونیز اثر شبكههای مجازی اجتماعي بر سالمت عمومي( T-4/024در این راستا مزایا و معایبي برای آن در نظر گرفته شده است .نتهایج
= Valueو  )ß =-4/468منفي و غیرمعنادار است.

تحقیق حاضر در ارتباط با شهبكهههای اجتمهاعي مجهازی و سهالمت

همچنین بر اساس دادهها کیفیت زندگي بر سالمت عموميمعني دار نبوده که با نتایج تحقیق ایسنباخ و همكهاران)64( 1
عمومي( T-Value=60/441و  )ß =4/184مثبت ومعنادار است.

همراستا مهيباشهد .بهه نظهر مهيرسهد کهه فهرد یها گهروه پشهتیباني و
شبكههای حمایت کننده در ارتباط با سالمت و رفاه اجتماعي تعیهین

بحث ونتيجه گيري
هدف از این تحقیق بررسي تأثیرمیزان استفاده از شبكههای اجتماعي کننده نوع ارتباط ميباشد؛ همچنانكه زماني که متغیر میهانجي ماننهد
مجههازی بهها نقههش میههانجي گههری کیفیههت زنههدگي بههر سههالمت کیفیت زندگي مورد بررسي قرار ميگیرد ،با اثرگهذاری ایهن شهبكه
عموميورزشكاران جانباز و معلول ایران بود .نتایج تحقیق نشهان داد
Eysenbach et al.,
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اجتماعي بر کیفیت زندگي و کم شدن و زیاد شدن آن تعیین کننده اجتمههاعي و سههالمتي را بیشههتر درك مههيکننههد .ارزیههابي شههرکت
این ارتباط خواهد بود .برای مثهال در بررسهي شهبكهههای اجتمهاعي کنندگان نشان داد که آنها خود باوری ،احساس قدرت و انگیزه را
آنالین و سالمت روان مطالعات نشان داده اند کهه اسهتفاده طهوالني که در اثر فعالیت بدني در آنها به وجود ميآید را از عوامل ادامهه
مدت از سایتهای شبكههای اجتماعي مجهازی ماننهد فهیس بهوك ،شههرکت در فعالیههت ههها عنههوان نمودنههد و ارزیههابي اولیههه افههراد نشههان
احتماالً بها عالئهم ونشهانهههای افسهردگي در ارتبهاط اسهت و برخهي ميدهد که فعالیت بدني چرا و چگونه باعث افزایش درك کیفیهت
نویسندگان فعالیت در شبكههای اجتمهاعي مجهازی بها عهزت نفهس زندگي آنها ميشود ( ،)64ولي رسانهههای اجتمهاعي بهر روی مغهز
پایین به خصوص در کودکهان و نوجوانهان مواجهه شهده انهد .نتهایج انسان و درنتیجه کیفیت زندگي اثرگذار است .از خطهرات احتمهالي
بررسيها نشان داد که شبكههای اجتماعي مجهازی و مسهائلي ماننهد ناشي از استفاده از شبكهههای اجتمهاعي مجهازی در سهطح جههان و
سالمت روان و عالئم افسردگي تغییر در اعتماد به نفس و اعتیهاد بهه خصوصهاً جوانههان در طههول ایههن چنههد سههاله از دسههت دادن کیفیههت
اینترنت در ارتباط است( .)14استفاده از اینترنت نیز از جمله فعالیهت زندگي ،زیهانههای عهاطفي و آزادی کمتهر از زمهان شخصهي خهود
هائي است که در در همه دنیا به سهرعت در حهال گسهترش اسهت و ميباشد ( .)66در تحقیقي دیگر شبكههای اجتماعي مجهازی زمهاني
نویدها و نگراني هائي به بار آورده است .گسترش و افزایش دانهش ،که به عنوان تعامل اجتماعي مثبت و حمایت اجتماعي قهوی اسهتفاده
ایجاد و گسترش اجتماعهات مجهازی و نشهر سهریع ،آسهان و وسهیع شده است ،تعیهین کننهده کیفیهت زنهدگي بهوده اسهت( .)11در ایهن
اخبار و اطالعات از جمله نویدهای اینترنت بوده اسهت .امها کسهاني تحقیق با توجه بهه نتهایج پهژوهش ،مهيتهوان گفهت کهه شهبكهههای
هم درباره ظرفیت اینترنت برای غني کردن زندگي اجتماعي تردیهد اجتمههاعي مجههازی زمههاني کههه در ارتبههاط بهها متغیههر میههانجي کیفیههت
کرده اند و در عوض استدالل کرده اند ،اتصال به اینترنهت آسهایش زندگي مورد بررسي قرار گرفت ،ارتباط معني داری داشت .به نظهر
روان شناختي افراد را مختل و پیونهدههای دنیهای واقعهي را تضهعیف ميرسد که شبكه اجتماعي زماني که به عنوان حاميو تقویت کننده
ميکند و مشارکت اجتماعي را کاهش ميدهد .مشكالت تحصیلي ،باشد ،مي توانهد کیفیهت زنهدگي را بهاال بهرده و بهه تبهع آن سهالمت
اختالل در روابط شخصي ،مشكالت مالي ،مشكالت مرتبط با کار و عمومير ا ارتقا دهد .با این وجود در جهت باال بردن اعتبهار بیرونهي
عوامل مخاطره آفرین جسميمانند بي خوابي و محرومیت از ورزش تحقیق ،پیشنهاد ميگردد تحقیقات بیشتری انجام شود.
از دیگر پیامدهای اینترنت تلقي شده اسهت ( .)61بهه نظهر مهيرسهد

تقدير و تشكر

استفاده زیاد از اینترنت و گذزانهدن اوقهات زیهادی از شهبانه روز در مطالعه حاضر برگرفته از نتایج رساله دانشجوی مقطع دکتری
شبكههای اجتماعي باعث کاهش فعالیهت بهدني مهيشهود و در ایهن مدیریت ورزشي مصوب دانشگاه آزاد اسالميواحد تهران مرکز
اراستا جانبازان و معلولین بهه خهاطر مشهارکت کمتهر در حهوزهههای بود .بدین وسیله از مدیریت دانشگاه آزاد اسالميواحد تهران مرکز،
کار ،مدرسه ،خانواده و جامعه کاهش ميیابد و این کم رضهایتي در اساتید راهنما ،مشاور ،داور و و تماميافرادی که در انجام این تحقیق
نتیجه استفاده کمتر از آنها از سرگرميهها و فعالیهتههای بهدني در مرا یاری نمودند ،تشكر و فدرداني به عمل ميآید.
اوقات فراغت مشاهده ميشود ( .)66با وجود اینكه فعالیتهای بدني
از سالمت رواني افراد به ویژه افراد معلول و جانباز پشتیباني ميکنهد
و افرادی که از ویلچر اسهتفاده مهيکردنهد تهأثیرات سهودمندرواني،

62  سال، ويژه نامه،6شماره-89اسفند-بهمن
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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to investigate the effects of
using virtual social networks with the mediating role of quality of life on
general health of veteran and disabled athletes in Iran.
Methods: The research method is descriptive and correlational. The
statistical population of this study consisted of all veteran and handicapped
athletes of Iran in 1977. The sampling method was multistage cluster
random sampling. According to Morgan table, the sample size was 384 and
a total of 390 questionnaires were collected. A researcher-made
questionnaire on the use of virtual social networks, Roland et al (2006) and
Goldberg General Health Questionnaire (GHQ) were used for data
collection. Data were analyzed using one-sample t-test, Pearson correlation
coefficient and linear regression coefficient and SPSS software version 22 at
the significant level of 0.05.
Results: The results showed that there is no significant relationship between
virtual social networks and public health, but the mediating effect of quality
of life in the causal relationship between social networks and public health is
significant (P≥0.001).
Conclusion: It seems that social networking as a supporter and enhancer can
improve the quality of life and consequently promote public health.
Key words: Virtual Social Networks, Quality of Life, Public Health,
Physical Activity, Veterans, Disabled

