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نشریه پژوهش پرستاری دوره یازدهم، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحات 66-73

چکیده
مقدمه: شبکه های اجتماعی اینترنتی، به محلی برای حضور اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و مکان تبادل آرا و افکار ایشان و 
تامین نیازهای متناسب با زندگی اجتماعی جوانان تبدیل شده اند، همچنین این شبکه ها قدرت عظیمی در تحت شعاع قرار دادن سبک زندگی 

جوانان دارند. این مطالعه با هدف تبیین تجربیات دانشجویان از شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر سبک زندگی، انجام پذیرفت. 
روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی به روش تحلیل محتوا است. مشارکت کنندگان در این پژوهش 8 نفر از دانشجویان پرستاری بودند. 
در این پژوهش جمع آوری داده ها با به کارگیری مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. مدت مصاحبه 20 تا40 دقیقه بود. در ابتدا واحدهای 
معنایی تعیین گردید. سپس کدگذاری انجام شد، به این صورت که واحدها بر اساس مشابهت در یک طبقه قرار گرفتند و زیر طبقات تشکیل 

شد و بعد با ترکیب طبقات درون مایه های اصلی استخراج گردید.
یافته ها: هشت دانشجوی پرستاری که سن متوسط آنها 26-21 سال بود، در این مطالعه مورد مصاحبه قرار گرفتند که از این تعداد، 4 
نفر آقا و 4 نفر خانم بودند. بر اساس نتایجی که از این تحقیق حاصل شد، تغییر سبک زندگی اعتدال محور مبتنی بر شبکه های اجتماعی به 
عنوان درون مایه اصلی مشخص شد. 4 طبقه اصلی شامل تناقضات ارتباطی، تهدیدها، عوامل بازدارنده و عوامل تسهیل کننده استخراج گردید.

نتیجه گیری: جذابیت شبکه های اجتماعی از یک طرف و سهولت استفاده از آن از طرف دیگر باعث عضویت بیشتر جوانان در آن 
می شود و از آنجا که درون مایه اصلی این مطالعه، تغییر سبک زندگی مبتنی بر شبکه های اجتماعی می باشد و نیز بر اساس فواید و مضرات 
شبکه های اجتماعی و تاثیر زیاد آن بر سبک زندگی جوانان، تدابیری جهت مدیریت زمان استفاده و نیز فرهنگ سازی و آموزش خانواده ها 

ضروری به نظر می رسد.

کلید واژه ها: سبک زندگی، دانشجویان پرستاری، شبکه های اجتماعی، تجربیات.
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مقدمه
امروزه با گسترش کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در 
زندگی روزمره شاهد شکل گیری نسل جدیدی از ابزارهای اینترنتی 
هستیم که امکانات بیشتری را برای روابط متقابل، مذاکره، گفت و 
گوی و به طور کلی ارتباط دوسویه فراهم آورده است. شبکه های 
اجتماعی اینترنتی بعنوان مهم ترین مصادیق این امر، به محلی برای 
حضور اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و مکان تبادل آرا و افکار 
ایشان و تامین نیازهای متناسب با زندگی اجتماعی جوانان تبدیل 

شده اند )1(.
بر اساس تعریف راین گلد "شبکه اجتماعی مجازی، معموال 
به معنای شبکه الکترونیکی ارتباطات متقابل است که محدوده اش 
را خود تعریف می کند و پیرامون عالقه یا هدف مشترکی تشکیل 
شده، گرچه در برخی مواقع، ایجاد ارتباط فی نفسه به هدف تبدیل 

می شود" )9(.
کیا و نوری مرادآبادی به نقل از الکس می نویسد، با ورود 
به عصر اطالعات، در بیشتر حوزه ها شاهد تحوالت تکنولوژیکی 
گوناگون هستیم. اینترنت به مثابه »رسانه جدید« و یکی از مهمترین 
دستاوردهای انقالب ارتباطات، از محدودیت های الگوهای چاپ و 
پخش در ارتباطات فراتر رفته است. از جمله پدیده های جدید که 
اخیر شکل  در سالهای  ارتباطی  فناوری های مختلف  ادغام  اثر  بر 
گرفته، شبکه های اجتماعی مجازی است. این شبکه ها با عضوگیری 
های رایگان از کاربران توانسته اند در جریان سازی های مختلف 
نقشی اساسی بر عهده داشته باشند. مهمترین این شبکه ها بر اساس 
بیشترین مخاطب عبارت اند از: فیس بوک، مای اسپیس، اورکات، 

توییتر، فرندفید )2(.
فرهنگی  قدرت  مجازی  اجتماعی  های  شبکه  و  ها  رسانه 
عظیمی را دربردارند تا سبک زندگی افراد را تحت شعاع قرار دهند 
و به جهت گیری های خاص در جنبه های گوناگون زندگی منجر 
پذیرش  به سمت  معاصر  شوند. جهت گیری های جامعه شناختی 
زندگی  های سبک  فعالیت  و  مصرف  حوزه  افزایش  به  رو  اهمیت 
در شکل دادن به هویت شخصی و جمعی است. امروزه شبکه های 
نظریه  سوی  از  نوین  ای  رسانه  عنوان  به  آن  تاثیرات  و  اجتماعی 

پردازان مورد توجه قرار گرفته است )3(.
گسترش سریع و فراگیر شبکه های اجتماعی در بین جوانان، 
پرسش هایی را درباره پیامدهای احتمالی آنها برای کاربران وجامعه 
پدید آورده است. این فناوری ها، سبک های زندگی جوانان را بیش از 
سبک های زندگی سایر گروه های سنی تغییر داده است. بنابراین یک 
مسئله جالب توجه این است که جوانان چگونه هویت خود را در جهان 

فناوری می سازند. از آنجا که حدود 60 درصد جامعه ما را جوانان 
تشکیل می دهند، شایسته است که رابطه آنها با رسانه های اجتماعی 
یا همان شبکه های اجتماعی و تآثیرات آن بر زندگی جوانان، با توجه 

به گسترش آن در جامعه ما، مورد توجه ویژه قرار گیرد )4(.
متاسفانه در ایران در عرصه سیاست گذاری فضای مجازی به 
ویژه رسانه های جدید، توجه چندانی به نیازهای ارتباطی مخاطبان 
ایرانی در پیوستن به شبکه های اجتماعی نشده است. در حقیقت نگاه 
منفی به تحوالت فناوری در عرصه رسانه های جدید و بی توجهی 
به نیازهای ارتباطی مخاطبان نه تنها ما را از شناخت علمی اینگونه 
نیازها دور می کند، بلکه زمینه را برای تاثیرگذاری این شبکه ها که 
در بسیاری از مواقع همسو با منافع ملی ما نیست فراهم می آورد )5(.

امیر پور و همکاران در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که 
با توجه به اینکه عصر حاضر، عصر اطالعات و ارتباطات مجازی و 
از بین رفتن محدودیت های زمانی و مکانی از طریق شبکه های 
اجتماعی است، شبکه های اجتماعی نقش عمده ای در تغییر سبک 
زندگی، نگرش ها، عقاید، باورها و هویت جوانان ایفا می کنند. هیچ 
کس نمی تواند نقش شبکه های اجتماعی و ارتباطات مجازی بر 
سبک زندگی جوانان را نادیده بگیرد. به نظر می رسد دادن آگاهی 
نظارت  همچنین  و  سازی  فرهنگ  و  رسانی  اطالع  و  جوانان  به 
کارشناسانه بر شبکه های اجتماعی می توانند دو پیشنهاد اساسی 
برای سیاست گذاران حوزه مجازی باشند تا از جهتی بتوان با استفاده 
شرایط  اجتماعی،  شبکه  در  شده  ایجاد  های  فرصت  و  امکانات  از 
تقویت و گسترش سبک زندگی سالم و بدون تنش را برای جوانان 
مهیا کرد و از سوی دیگر تهدیدهای آن نیز با فرهنگ سازی در امان 

ماند و  به فرصت تبدیل گردد )6(.
پارسا مهر نشان داد که متغیر شبکه هاي اجتماعی با مشارکت 
دانش آموزان دختر در فعالیتهای ورزشی، رابطۀ مثبت داشته است؛ 
ولی قادر به تبیین بخش زیادي از واریانس مشارکت افراد در فعالیت 
های ورزشی نمی باشد. بنابراین در این حوزه باید دیگر متغیرهای  
مؤثّر، مورد بررسی قرار گیرند )7(. با توجه به موارد ذکر شده، این 
مطالعه با هدف تبیین تجربیات دانشجویان از شبکه های اجتماعی و 

تاثیر آن بر سبک زندگی، انجام پذیرفت. 

روش مطالعه
است.  محتوا  تحلیل  روش  به  کیفی  نوع  از  حاضر  پژوهش 
در تحلیل محتوای کیفی داده های خام بر اساس استنباط و تفسیر 
صورت گرفته، خالصه شده و طبقات و  زیر طبقات از آن استخراج 
می شوند )8(. مشارکت کنندگان در این پژوهش 8 نفر از دانشجویان 
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تبیین تجربیات دانشجویان از شبکه های ...

با  دانشجویان  این  متعدد  مواجهه  دلیل  به  که  باشند  پرستاری می 
موضوع مربوطه انتخاب شدند. نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف تا 
رسیدن به اشباع داده ها انجام شد. در این پژوهش جمع آوری داده ها 
با به کارگیری مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. مصاحبه با سوال 
کلی " تجربه شما درباره شبکه های اجتماعی چیست؟ و چه تاثیری 
بر اساس  در سبک زندگی شما گذاشته است؟" آغاز شد و سپس 

بیانات مشارکت کنندگان سواالت تکمیلی پرسیده شد. 
به  پژوهش  درباره  الزم،  مجوزهای  کسب  از  بعد  محقق 
مشارکت کنندگان توضیح داده و به آنها اطمینان داد که کلیه موارد 
ماند.  خواهد  محرمانه  موارد  سایر  و  مصاحبه  طی  در  شده  ضبط 
انتخاب شدند.  بودند،  پذیرش  واجد شرایط  که  کنندگانی  مشارکت 
به آنها گفته شد هر زمان که مایل باشند می توانند از ادامه همکاری 
در تحقیق انصراف دهند. مصاحبه بوسیله دستگاه MP3 ضبط شد. 
تمایل مشارکت  و  توافق  با  که  بود  دقیقه  تا40  مدت مصاحبه 20 
بتوانند  که  دانشکده  در  اتاقی  در  ها  مصاحبه  شد.  تنظیم  کنندگان 
بدون ترس از اینکه صحبتهای آنان توسط دیگری شنیده شود، انجام 
شد. در پایان هر مصاحبه، مطالب ضبط شده شنیده و عینا بازخوانی 

و ثبت شد. 
در ابتدا واحد های معنایی تعیین گردید. سپس کدگذاری انجام 
شد، به این صورت که واحدها بر اساس مشابهت در یک طبقه قرار 
گرفتند و زیر طبقات تشکیل شد و بعد با ترکیب طبقات درون مایه 
های اصلی استخراج گردید. به جهت دقت علمی پژوهش از 4 معیار 
 ،)Confirm ability(که شامل تایید پذیری Lincoln و Goba
مقبولیت )Credibility(، قابلیت انتقال )Transferability( و 
قابلیت وابستگی )Dependability( استفاده گردید )19(. برای 
اطمینان از معیار مقبولیت و تایید پذیری، از مرور دوباره داده ها توسط 
شرکت کنندگان، رعایت بی طرفی و برای قابلیت انتقال پذیری، از 
مشارکت کنندگان متفاوت از نظر جنس، سن، فرهنگ استفاده شد. 
به جهت قابلیت وابستگی، اعضای دیگر تیم پژوهش داده ها را کد 
گذاری نمودند که طبقات و درون مایه اصلی مورد تایید قرار گرفت. 
اسامی  و  ها  داده  بودن  محرمانه  از  اطمینان  آگاهانه،  رضایت  اخذ 

مشارکت کنندگان از مالحظات اخالقی پژوهش بود. 

یافته ها
8 دانشجوی پرستاری که سن متوسط آنها 26-21 سال و 
4 آقا و 4 خانم بودند در این مطالعه وارد شدند و مورد مصاحبه قرار 

گرفتند.
بر اساس نتایجی که از این تحقیق حاصل شد، تغییر سبک 

زندگی اعتدال محور مبتنی بر شبکه های اجتماعی به عنوان درون 
مایه اصلی مشخص شد. بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، 4 طبقه 
اصلی شامل تناقضات ارتباطی، تهدیدها، عوامل بازدارنده و عوامل 

تسهیل کننده استخراج گردید )شکل 1(.

شکل 1: درون مایه اصلی و طبقات استخراج شده

های  شبکه  بر  مبتنی  محور  اعتدال  زندگی  سبک  تغییر 
اجتماعی:

بر اساس تجارب مشارکت کنندگان تغییر در سبک زندگی 
اعتدال محور مبتنی بر شبکه های اجتماعی به عنوان درون مایه 
اصلی تعیین گردید. اعتدال یعنی پیمودن و گزینش راه میانه و نیز 
تفکر و اندیشه ایست که در اعمال انسان ظهور پیدا می کند. مساله 
اعتدال در زندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و افراط در استفاده 

از شبکه های اجتماعی، عواقب ناگواری در پیش خواهد داشت.
تناقضات ارتباطی:

بر اساس تجربیات مشارکت کنندگان استفاده از شبکه های 
اجتماعی باعث تغییر در ارتباطات شده به نحوی که سبب کاهش 
فضای  در  ارتباطات  افزایش  و  ها  خانواده  در  فردی  بین  تعامالت 

مجازی شده است.
م 1: در مهمانی ها همه تلگرام دارند و گفتگو کاهش یافته. 
م 2: از دانشکده که میرفتم خانه حوصله کسی رو نداشتم و سریع 
جوابشونو میدادم میرفتم اتاقم تا برم سر تلگرام. م 3: کل تمرکزم به 
تلگرام بود وقتی مامانم می آمد برای نهار صدا میکرد پرخاشگری 
می کردم چون کل حواسم به چت بود. م 4: ارتباط با اطرافیانم رو 
کم کرده، کمتر از قبل با خانواده وقت صرف میشه. م 6: ارتباطاتم با 
خانواده کم شده و رابطه ام با دوستان در فضای مجازی بیشتر شده. 
م 8: ارتباطم با فامیل هایی که در کشورهای خارجی و شهرهای 
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دیگر هستند بیشتر شده و دوستان مجازی زیاد داشتم که بعدا رفتم 
باهاشون آشنا شدم و خیلی هم دوستشون دارم.

تهدیدها:
بر اساس تجربیات مشارکت کنندگان استفاده از شبکه های 
اجتماعی آسیب هایی را به دنبال دارد که از آن میان می توان به 
نفوذ بیگانگان در خانواده ها، جدایی از معنویات، افت تحصیلی، افت 
کیفیت کاری، کاهش انگیزه برای انجام فعالیت های زندگی و حک 
شدن اطالعات شخصی، عدم تمرکز در مطالعه، تحمیل هزینه های 
اضافی، بروز اختالالت جسمی و روانی، یادگیری بی اعتمادی و بی 

حوصلگی و کاهش ساعات مطالعه غیر درسی اشاره کرد.
م 1: یک کتاب از کتابخانه گرفتم، 3 ماهه مونده نتونستم 
بخونمش به خاطر همین تلگرام. یه کاری کردن که آدم از مسجد و 
نماز زده شده و همش میگم یک جوک بخونم و بخندم. حاضر میشم 
یه فیلم هالیوودی که 5 ساعته ببینم ولی سخنرانی آقا رو که همش 
نیم ساعته رو گوش ندم. م 2: هر روز بعد از نماز صبح به جای راز و 
نیاز میرم آهنگ دانلود می کنم که اول صبح آلبوم جدید بزارم تلگرام. 
خیلی بهم استرس میده همش دنبال اینم که ببینم بقیه آن الین 
هستند یا نه و این باعث شده از درسام بیافتم. متاسفانه جوری شده 
که پرسنل بیمارستان هم از تلگرام استفاده میکنن. حتی موقع کار. 
چون تلگرام وقت رو میگیره کیفیت کار رو میاره پایین. استفاده بیش 
از حد از تلگرام باعث شده من با اعضای خانوادم پرخاشگر بشم. م 3: 
اخالقم عوض شده و کل تمرکزم رو به تلگرام میدم و با اهل خونه 
پرخاشگری می کنم. م 4: توی هزینه های من تاثیر گذاشته. یک 
چهارم پول توی جیبیمو صرف خرید نت می کردم. م 5: چشم هام 

ضعیف شده تا ساعت 2 نصف شب میشینم چت می کنم.
م 6: خیلی هزینه بره، خطرات داره ممکنه حک بشی، عکسات 

حک بشه. تحرکم کم شده و وقت گیر و هزینه بره.
عوامل بازدارنده:

طبق اظهارات دانشجویان تعدادی از عوامل باعث می شود که 
آنها کمتر از شبکه های اجتماعی استفاده کنند. از این عوامل می توان 
به شرکت در فعالیت های ورزشی، تربیت صحیح خانواده و فرهنگ 
سازی در استفاده مفید و موثر از شبکه ها، افزایش سن و تجربه و 

سال های تحصیلی اشاره کرد.
م1: در خانواده ای بزرگ شده ام که این شبکه ها بر روی من 
تاثیر بد ندارند و کمتر از آن استفاده می کنم. م 2: دیدم که استفاده از 
شبکه ها خیلی بهم استرس میده خواستم اینترنت رو کنار بذارم ولی 
نتونستم تا اینکه رفتم باشگاه و فقط واسه درسام گهگاهی از اینترنت 
پایینی ها در شبکه های اجتماعی  دانشکده استفاده می کنم. ترم 

بیشتر فعال اند و 24 ساعته آن الینند تا ترم باالیی ها حاال یا انگیزه 
دارن یا وقتشو دارن. ترم پایینی ها تکلیفشون با خودشون مشخص 
نیست و هدف ندارن و همش میرن تلگرام و من سعی کردم که 
زندگیم رو با برنامه جلو ببرم. من چون سنم از بقیه همکالسی هام 
بیشتره تجربم بیشتره و بیشتر به فکر زندگی هستم تا اینکه همش 
توی تلگرام باشم. دانشجوهایی که برنامه ندارن، هدف ندارن و بیشتر 
میرن سراغ تلگرام. م 4: قبلش باید فرهنگ سازی بشه و طرز صحیح 
استفاده کردنش رو آموزش بدن باید فکر بشه چیزای خوبی داره نباید 
بی انصاف بود.  ما رو یه جوری یاد بدن که دنبال چیزی باشیم که 
مناسب سن و اخالقمون باشه به ما یاد بدن اخالق استفاده از همه 

چیز را مثال تلگرام، آموزش بدن بهتره تا بعدا بفهمیم.
عوامل تسهیل کننده:

دانشجویان اظهار داشتند عواملی وجود دارد که باعث گرایش 
به استفاده از شبکه های اجتماعی می شود مثال: تقویت بعضی از 
از  استفاده  مثال شعرخوانی،  ها  این شبکه  از طریق  عالئق جوانان 
شبکه های اجتماعی به عنوان نوعی سرگرمی، وابستگی شدید روانی 
به تلگرام، برقراری ارتباط و اطالع رسانی بین دانشجویان از طریق 
تلگرام، آزادی در استفاده درست و نادرست از شبکه ها، لذت استفاده 
از شبکه ها، تحریک هیجانات و کنجکاوی جوانان. نداشتن هدف و 
برنامه در زندگی عامل افزایش استفاده از شبکه های اجتماعی نیز 

می باشد.
م 1: چون عالقه به شعر دارم اینجور کانال ها عضوم و بر 
تاثیر داره. کالس خودمون گروه داریم و منابع  روی تقویت شعرم 
امتحانی رو می ذارن تو تلگرام و وقتی برنامه کالسی عوض میشه 
اطالع میدن. م 2: تعداد الیک ها کوری خوانی شده بود و همه سعی 
میکردن تعداد الیک هاشو ببره باال. م 3: چون می خواستم تجربه 
کسب کنم وارد شبکه های اجتماعی شدم چون هیچ اطالعات از 
اون به ما داده نشده بود و لذت خاصی داشت. م 4: چون در دسترسه 
و وقتی احتیاج داری میتونی از مطالبش استفاده کنی. اطرافیان رو 

میبینم بیشتر از نظر هیجانی استفاده می کنن تا براشون مفید باشه.
م 5: وقت بیکاری خوبه و به عنوان سرگرمی هست. م 8: 
چون ما سرگرمی آنچنانی نداریم مخصوصا دخترا و بیشتر سعی می 

کنیم از این شبکه ها استفاده کنیم. امکاناتش باالست. 

بحث
درون مایه اصلی مطالعه حاضر، تغییر سبک زندگی اعتدال 
محور مبتنی بر شبکه های اجتماعی و طبقات به وجود آمده شامل، 
تناقضات ارتباطی، تهدیدها، عوامل بازدارنده و عوامل تسهیل کننده 
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بود. 
طبق بیانات دانشجویان بیشتر جوانان از شبکه های اجتماعی 
به ویژه تلگرام استفاده می کنند. به گفته آنان شبکه های اجتماعی 
باعث کاهش ارتباطات بین فردی در خانواده ها شده از سوی دیگر 
باعث افزایش روابط بین فردی در فضای مجازی شده است، به ویژه 

ارتباط با خویشاوندانی که در شهرها یا کشورهای دیگر هستند.
بر اساس مطالعه فیضی افرادی که به میزان زیادی از شبکه 
های اجتماعی استفاده می کنند روابط خانوادگی شان دچار اختالل 
شده ولی رابطه دوستانه ی آنها بیشتر شده است )10(. کوثری در 
مطالعه خود عنوان می کند که پیدا کردن دوست و پس از آن یافتن 
شریک زندگی مهمترین عوامل حضور در شبکه های اجتماعی است 

 .)11(
محمدی در مطالعه خود می نویسد ارتباطات چهره به چهره 
در شبکه های اجتماعی کاهش پیدا کرده است و آن از مسائلی است 
که در تغییر سبک زندگی جوانان باید به آن اشاره کرد )12(. نتایج 

مطالعه ما همسو با نتایج این مطالعات بود. 
جوانان به خاطر داشتن روحّیه تنوع طلبی، خالقیت، گرایش 
به داشتن  با دیگران، حس کنجکاوی و عالقه  ارتباط  برقراری  به 
زندگی متفاوت، به عضویت در شبکه های اجتماعی گرایش بیشتری 
دارند. آنها در این شبکه ها با توجه به محدودیت های اجتماعی که در 
جامعه ایران وجود دارد به تبادل اطالعات، کسب خبر و دوست یابی 
می پردازند. شبکه های اجتماعی فی نفسه ابزاری برای بی هویتی 
نادرست این  از کارکردهای  نباشند و  نیستند، ولی اگر جوانان آگاه 
رسانه اجتماعی اطالع نداشته باشند، این ابزار تبدیل به تهدیدی جدی 
برای جوانان و جامعه خواهد شد. شبکه های اجتماعی مثل شمشیر دو 
لبه اند، اگر از آنها درست استفاده نشود، بیشترین آسیب را به کاربران 
خواهند رساند، بنابراین به جای منع جوانان به استفاده از این رسانه 
های اجتماعی بهتر است آنها را از فرصت ها و تهدیدهای این رسانه 

اجتماعی آگاه کرد. )6(
از طرف دیگر دانشجویان، تهدیدهای مرتبط با شبکه های 
اجتماعی را مورد بحث قرار داده و آن را یکی از مهمترین جنبه های 
رابطه  نویسد  می  افراسیابی  دادند.  قرار  تاکید  مورد  مجازی  فضای 
جدی میان عضویت در شبکه های اجتماعی و سبک زندگی جوانان 
وجود دارد بنابراین همان قدر که عضویت در شبکه های اجتماعی 
متاثر از فرهنگ غرب می تواند تاثیرات مخرب و ویرانگری بر روح 
جوان ایرانی داشته باشد، عضویت در شبکه های اجتماعی بومی و 
دارای گرایش ارزشی می تواند متضمن بالندگی جوانان این مرز و 

بوم باشد )13(.
بر اساس مطالعه فتحی، رابطه شبکه های اجتماعی مجازی 
با سبک زندگی جوانان شهر خلخال در کلیت تایید نمی شود ولی 

با ورود به جزئیاتی از قبیل میزان استفاده کنندگان از شبکه های 
اجتماعی، میزان استفاده کنندگان از اینترنت، میزان مطالعه استفاده 
کنندگان از شبکه های اجتماعی مجازی، توجه به نحوه پوشش و 
سانسور،  بدون  عقیده  ابراز  موجود،  وضعیت  به  انتقاد  اندام،  تناسب 
عدم خود سانسوری مشهود است )14(. مطالعه ما، نتایج مطالعات 
نتیجه گیری کرد که  توان  تایید کرد. پس می  را  نویسندگان  این 
استفاده نادرست از شبکه های اجتماعی مجازی، تهدید هایی را برای 
نوجوانان و جوانان به دنبال دارد و باید تدابیری در جهت فرهنگ 
سازی استفاده صحیح از این امکانات اندیشیده شود تا باعث صدمات 
غیر قابل جبرانی در نوجوانان، جوانان و جامعه نشود، که قسمتی از 
این فرهنگ سازی به عهده مدارس و دانشگاه ها می باشد. ، که باید 

در جهت تحقق این امر مهم برنامه ریزی نمایند.
دانشجویان در این مطالعه به مواردی بعنوان عوامل بازدارنده 
استفاده از شبکه های اجتماعی اشاره کردند. بر اساس نظرات ایشان 
های  شبکه  از  استفاده  کاهش  سبب  تواند  می  ورزشی  فعالیتهای 
اجتماعی شود. خانواده ها نیز نقش مهمی در استفاده صحیح جوانان 
از شبکه های اجتماعی دارند. فرهنگ سازی استفاده مفید و موثر از 
شبکه ها می تواند در بهره مندی از این شبکه ها موثر باشد، بر اساس 
تجربیات دانشجویان افزایش سن و سالهای تحصیلی و کسب تجربه 
در این زمینه می تواند در مدیریت استفاده از شبکه های اجتماعی 

موثر باشد.
کیا و نوری مرادآبادی در تحقیقی که در سال 1390 انجام 
و  اطالعات  تسهیم  نظیر  عواملی  که  رسیدند  نتیجه  این  به  دادند، 
اخبار، آزادی در ارتباط، جریان آزاد اطالعات در شبکه، توانایی کنترل 
مخاطب بر اطالعات شخصی، سرگرمی، ایجاد روابط جدید، حفظ 
روابط قدیمی و برابری اصولی در شبکه، در پیوستن دانشجویان به 

شبکه اجتماعی فیس بوک نقش اساسی داشته است )2(.
یکی از پژوهش های معروفی که به رابطه میان شبکه های 
اجتماعی و تغییر سبک زندگی پرداخته است، نظرسنجی است که با 
عنوان نظرسنجی 2000 شهرت دارد. نظرسنجی 2000 توسط انجمن 
ملی جغرافیا از سپتامبر تا نوامبر 1998 برای اعضای پایگاه اینترنتی 
دادند،  می  تشکیل  را  اجتماعی  شبکۀ  نوعی  خود  که  انجمن  این 
قابل دسترس بود. نتایج نظرسنجی 2000 بیانگر این مطلب است 
که افرادی که مدت طوالنی تری در شبکه های اجتماعی عضویت                                                                                                   
اند و  اینترنتی پرداخته  از فعالیت های  انواع بیشتری  اند، به  داشته 
رفته رفته میزان حضورشان در فضای وب بیشتر شده و فعالیت های 
آنها در اجتماع غیرمجازی کمتر می شود و در حقیقت، شبکه های 
اجتماعی به موضوعی محوری در ساخت و بازسازی شیوۀ زندگی و 
فعالیت های مختلف اجتماع کاربران تبدیل می شود )15(. که این 
تایید کرد. پس  را  بود و آن  نتایج مطالعه ما همسو  با  پژوهش ها 
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می توان نتیجه گیری کرد که حضور کاربران جوان در شبکه های 
اجتماعی بر اساس زمینه روانی و اجتماعی خود، انگیزه ها و اهداف 
بر اساس  آنها  اجتماعی دنبال می کند.  را در شبکه های  متفاوتی 
انگیزه ها و منافع خود از این شبکه ها استفاده می کنند و فعال هستند 
و اگر با منافع و انگیزه های آنها متناسب نباشد از شبکه رویگردان                                                                                                   
نخواهد  آنها  زندگی  بر سبک  تاثیری  اجتماعی  و شبکه  می شوند 
داشت. بر این اساس بازخوردهای متفاوتی نیز از عضویت خود در 
رفتار  پوشیدن،  لباس  زندگی،  در سبک  را  آنها  و  گیرند  شبکه می 
و کردار خود اعمال می کنند. یا به عبارت دیگر، کاربران بر اساس 
بافت اجتماعی خود باالخص پایگاه اقتصادی – اجتماعی و میزان 
و مشخص  به صورت هدفمند  را  اهدافی  و  ها  انگیزه  تحصیالت، 
در استفاده از شبکه های اجتماعی دنبال می کنند و بر این اساس 
در  و  گیرند  می  اجتماعی  های  شبکه  از  را  متفاوتی  بازخوردهای 
عواطف، ارزش ها و شناختهای خود از آنها بهره می برند. بنابراین، هر 
چه اهداف و انگیزه های جوانان از عضویت در شبکه های اجتماعی 
آنها بیشتر  باشد، احتمال تقویت و گسترش سبک زندگی  هدفمند 
از  استفاده  در  جوانان  انگیزه های  و  اهداف  برعکس، هرچه  است. 
شبکه های اجتماعی بر حسب عادت و غیر جهت مند باشد، احتمال 

گسترش سبک زندگی آنان کمتر خواهد بود )15(.
عوامل تسهیل کننده طبقه نهایی استخراج شده از این مطالعه 
در شبکه های  مشارکت  و  اخوان، عضویت  مطالعه  اساس  بر  بود. 
اجتماعی و مجازی بر ابعاد ساختاری و کارکردی سرمایه اجتماعی 
های  شبکه  این  در  مشارکت  و  عضویت  با  افراد  گذارد،  می  تاثیر 
های  گروه  در  عضویت  ارتباطی،  های  شبکه  افزایش  اجتماعی، 
و  دیگران  به  اعتماد  ایجاد  قوانین،  و  هنجارها  از  تبعیت  مختلف، 
گروه ها، بدست آوردن اطالعات و حمایت و در نهایت دسترسی به 
منابع مختلف را بدست می آورند. افزایش سرمایه اجتماعی در شبکه 
های اجتماعی بر تجربه و احساس مثبت تاثیر افزایشی و بر تجربه 
و احساس منفی تاثیر کاهشی می گذارد که در نهایت این احساس 
ها و تجربه ها به افزایش شادکامی منجر می شود )16(. به طور کلی 
محققین علوم اجتماعی مشارکت در شبکه های اجتماعی را راهی 
بر افزایش سرمایه اجتماعی می دانند که افزایش این سرمایه نمود 
روشنی در زندگی افراد از جمله افزایش اعتماد و حمایت، دسترسی به 
اطالعات و منابع دارد که بواسطه این امکانات آرامش روحی بیشتر 

فراهم شده و در نهایت شادی افراد افزایش می یابد )16(.
بر اساس مطالعه شهاب مرادی، شبکه های اجتماعی به انگیزه 
های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد، مهم ترین دلیل جذب 
مخاطب به شبکه های اجتماعی خود افشاگری است، دومین انگیزه 
استفاده، بهبود وضعیت فردی می باشد. انگیزه های دیگر به ترتیب 
شامل: غوطه ور شدن در رسانه، جستجوی اطالعات، وقت گذرانی، 

حفظ روابط و سرگرمی می باشد )17(.
های  انگیزه  میان  در  همکاران  و  چانگ  های  بررسی  طی 
استفاده از شبکه های اجتماعی عوامل هم بسته اجتماعی مانند حفظ 
تماس بین فردی، ارتقای روابط اجتماعی و عامل سرگرمی بیشترین 
نتایج مطالعه  نهایت،  در  و   .)18( دادند  اختصاص  به خود  را  درصد 
توان  کرد. پس می  تایید  را  آن  و  بود  ها همسو  بررسی  این  با  ما 
نتیجه گرفت که بر این اساس طبق تجربیات دانشجویان، شبکه های 
اجتماعی دارای فواید و جذابیت هایی است که سبب جذب نوجوانان و 

جوانان برای استفاده از شبکه های اجتماعی می شود.   

نتیجه گیری
جذابیت شبکه های اجتماعی از یک طرف و سهولت استفاده 
از آن از طرف دیگر باعث عضویت بیشتر جوانان در آن می شود و از 
آنجا که درون مایه اصلی این مطالعه، تغییر سبک زندگی مبتنی بر 
شبکه های اجتماعی می باشد و نیز بر اساس فواید و مضرات شبکه 
های اجتماعی و تاثیر زیاد آن بر سبک زندگی جوانان، تدابیری جهت 
ها  خانواده  آموزش  و  سازی  فرهنگ  نیز  و  استفاده  زمان  مدیریت 

ضروری به نظر می رسد.
ارتباطات  و  اطالعات  عصر  حاضر،  عصر  اینکه  به  توجه  با 
طریق                  از  مکانی  و  زمانی  های  محدودیت  رفتن  بین  از  و  مجازی 
ای  عمده  نقش  اجتماعی  های  شبکه  است،  اجتماعی  های  شبکه 
جوانان  هویت  و  باورها  عقاید،  ها،  نگرش  زندگی،  سبک  درتغییر 
و  اجتماعی  نقش شبکه های  تواند  نمی  کنند. هیچ کس  ایفا می 
نظر                                   به  بگیرد.  نادیده  را  جوانان  زندگی  برسبک  مجازی  ارتباطات 
می رسد فرهنگ سازی در این زمینه می تواند کارساز، مفید و موثر 
باشد و همچنین ایجاد شبکه های اجتماعی مبتنی بر قوانین اسالمی 
میان  زندگی اسالمی در  راه حلی جهت گسترش سبک  تواند  می 

جوانان باشد. 
این  در  نیز  دانشکده  اساتید  بود،  بهتر  که  رسد  می  نظر  به 
از  مطالعه شرکت می کردند و تجربیات شان تبیین می شد، پس 

محدودیت های مطالعه، فقط بکارگیری دانشجویان بود. 

تشکر و قدردانی
 بدین وسیله از معاونت محترم آموزشی دانشکده پرستاری 
ابهر، دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری ابهر به خاطر همکاری 
صمیمانه شان و سرکار خانم دکتر شهرزاد پاشایی پور کمال تشکر و 

قدردانی را می نماییم.
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Abstract
Introduction: Internet social networks, where the presence of people, especially the 

youth and where the exchange of ideas and their thoughts and needs of young people have 
become adapted to social life. It is also the enormous power grid affected the lifestyle of 
young people. This study was done with the aim of Explore Experiences Students of Social 
Networks and Their Impact on Lifestyle.

Method: The study is qualitative content analysis. Participants in this study were 8 
nursing students. In this study, data were collected using semi-structured interviews. The 
interview was for 20 to 40 minutes. The meaning units were determined. The coding is 
done, so that units were based on similarities in the class and the classes were formed and 
then the class compositions of the main themes were extracted.

Results: 8 that the average age of 26-21 years nursing students and 4 male and 4 female 
volunteers were enrolled in this study and were interviewed. Based on the results of this 
research were obtained, the moderate lifestyle changes based social networking as the main 
themes were identified.

Conclusion: The attractiveness of social networks on the one hand and on the other hand 
its ease of use makes more young people join it and The main themes of the study, lifestyle 
changes are based on social networks and As well as the advantages and disadvantages of 
social networking and its great impact on the lifestyle of youth, measures to manage time as 
well as culture and education seems essential family. 

Keywords: Lifestyle, Nursing Student, Social Networks, Experience.
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