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  سالمت اجتماعی دانشجویان اهاي اجتماعی بشبکه رابطه

  
  1*یزدي مریم تقوایی

   ** سازچهره چیت

  

  چکیده
پـژوهش   ایـن . سالمت اجتماعی دانشجویان بوده است هاي اجتماعی باشبکهرابطه  بررسی ،این پژوهش هدف
جامعه آماري شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشـکده علـوم انسـانی    . است همبستگیاز نوع  ،توصیفی

بـه روش  مـذکور  دانشـجویان  بـین  از  .باشـد مـی  1394در سـال  ) نفـر  4256(واحد سـاري  اسالمی دانشگاه آزاد 
در تحقیـق  و انتخـاب  به عنوان نمونـه آمـاري    نفر 350 ،با استفاده از فرمول کوکرانو  گیري تصادفی ساده نمونه

 هاي محققنامه پرسش و اجتماعی سالمت نامه پرسش از استفاده با میدانی بررسی دراین افراد، . شرکت کردند
تحلیـل آمـاري شـامل    تجزیـه و   .گرفتند قرار مطالعه اجتماعی و حمایت اجتماعی شبکه مورد هايساخته شبکه
بـین  هـا نشـان داد کـه     یافتـه . رگرسیون چندگانه بـوده اسـت  اي، همبستگی پیرسون و هاي تی تک نمونه آزمون
 بـا  هاي اجتمـاعی مشارکت در شبکه و ايشبکه ارتباط ها،شبکه اجتماعی حمایت منابع اجتماعی، هاي شبکه
هـاي  مؤلفـه  چندگانـه،  رگرسـیونی  تحلیل در .رددا وجود دارمعنی ارتباط دانشجویان اجتماعی سالمت میزان

ند جایگاه متغیر سـالمت  ستدرصد توان 32هاي اجتماعی اي و مشارکت در شبکهحمایت اجتماعی، روابط شبکه
تر بودن ضریب بتا، داراي سهم بیشـتري در   مؤلفه حمایت اجتماعی با توجه به بزرگ اجتماعی را تبیین کنند که
 کمیت از اي اجتماعی سازه عنوان به دانشجویان اجتماعی سالمتکه  نتیجه این. باشد می تبیین سالمت اجتماعی

  .پذیردمی تأثیر اجتماعی هايشبکه در فعالیت و حضور کیفیت و

  کلیدي واژگان

  شبکه در مشارکت اي،شبکه ارتباط اجتماعی، سالمت، اجتماعی هايشبکه
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  مقدمه

 1945سـال    در  همزمان با پیدایش بشر باشد، امـا کــاربرد ایــن واژه    »1شبکه اجتماعی«مفهوم  شاید
  کـردن   مشـخص   رايبـ  شبکه اجتمـاعی  براي نخستین بار از اصطالح 2جی اي بارنز .صورت گرفت

و دانشمندان علوم   عموم  کنند و توسط ها اسـتفاده کرد که مفاهیم را مشخص می الگوهایی از رشـته
بررســی پیونــدهاي اجتمــاعی در   بــراي  از واژه شــبکه اجتمــاعی وي .رود اجـــتماعی بـــه کـــار مــی

هاي اجتماعی ممکن است بـه   همه زندگی  که  او بـه این نتیجه رسید .روستایی در نروژ استفاده کرد
و یـک شـبکه     اند متصل  هایی به هم برخی از آنها با خط  که  اي از نـقاط دیـده شـوند منزله مجموعه

وار بـراي نشـان دادن الگوهـایی از     اي نظـام  واژه را بــه گــونه    ایـن   او. سـازند  ط را مـی کلی از روابـ 
و   قبیلـه   ماننـد   ،بردنـد  کـار مـی    بــه   عموم مردم به صـورت ســنتی   که  با گنجاندن مفاهیمی پیوندها،
 ,HUM & Chamberlin)و قومیـت اسـتفاده کـرد     شناسان مانند جنسـیت  و مفاهیم جامعه خانواده

 عــبارت دیــگر،    بـه  دارنــد؛   ها بـا یکـدیگر ارتبـاط    ، انسانهاي اجتماعیدر این شبکه .(27 ,2011
هـاي انــسانی میـان خـود ایجـاد       انـد کـه افــراد و ســازمان     هاي اجتماعی ساختاري اجتمـاعی  شبکه
تـرین شـبکه    هساد .شده با یکدیگر تعامل کنند تعیین  پیش  از  هاي اند تا در موضوعات و مقوله کرده

 ,Jones & Michael) دوسـتان و همکـاران دانسـت    قبیلـه،  بسـتگان،  ده،اخانو  توان اجتماعی را می

2009, 379).  
سـالمت   را هاي اجــتماعی  و گـروه  دیگران خانواده،  از کیفیت روابطش با  فرد  ارزیابی الرسن،
معتقد است که مقیاس ســالمت اجــتماعی بــخشی از سـالمت      يو ،کرده استتعریف    3اجتماعی
  و محیط اجتماعی اسـت و در   زندگی  فرد از  رضایت  گر رضایت یـا عـدم سنجد که نشان می  را  فرد
. (Larson et al., 1998, 183) باشد می )تفکر و رفتار احساس،( هاي درونی فرد شامل پاسخ ،واقع
هاي اجتماعی، رفتارهایی هستند که فرد را قادر به تعامـل   در شبکههاي اجتماعی و عضویت  مهارت

 .گر سالمت رفتاري و اجتماعی افـراد هسـتند   د و بیانننمای هاي نامطلوب می ثر و اجتناب از پاسخؤم
روابط و پیوندهاي  .(Marandi, 2006) ندرفرهنگی و اجتماعی دا  ها ریشه در بسترهاي این مهارت
شوند و فـرد از   تحلیل شبکه به عنوان سرمایه اجتماعی و دارایی فرد محسوب مینظریه  اجتماعی در
 و  کـم  ،بنـابراین . موجود در ایـن پیونـدها دسترسـی یابـد      هاي تواند بر منابع و حمایت طریق آنها می

                                                   
1. Social network 
2. G.E. Barnes 
3. Social health 
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از اهمیـت   ،شود هایی که رد و بدل می تعامالت و نوع حمایت  میزان و نحوه کیف روابط اجتماعی،

  .(Salehi Hikouee, 2005) ستارخوردار زیادي ب
هاي اجتماعی بـاشد کــه   مهارت ترین اهداف آموزشی باید توسعه یکی از مهم ،رسد به نظر می
ن ایـ . اسـت  فردي و اجتمـاعی و نیـز موفقیـت تحصـیلی جوانـان اثرگـذار        بر سالمت  ها این مهارت

 .کننـد  ایفـاء مـی    دانـشجویان نقش مهمی در اداره آینـده کشـور   موضوع از آنجا با اهمیت است که
ن و مـدیران  ااصــلی مــتخصص    بخـش   کـه دانشـجویان  شـود   جـا ناشـی مـی    نقـش از آن   این  اهمیت
هــرگونه   اصـوالً  .دهنـد  مـی   فنی و هنري آینـده هـر کشـوري را تشـکیل     می،لهاي مختلف ع حوزه

ثیر مهمـی  أت  خود و کشور  سالمت اجتماعی آنها در آینده  به  توجه  به خصوص  گروه  تـوجه بـه این
هاي مهمـی را   نیز نقش  و پرورشی  دانـشجویان در آینده در امور آموزشی خواهد داشـت و احـتماالً

 ,Roghanchi, 2005)خواهند گرفت  بـه عـهده  نوجوانان و دانشجویان و تربیت کودکان،  در تعلیم

هـاي اجتمـاعی و تـأثیر آن بـر سـالمت اجتمـاعی از جملـه         مفهـوم شـبکه   کـه  ایـن با توجه بـه   .(81
 ؛سـزایی دارنـد  ه باشند که بر روي عملکرد افراد خصوصاً دانشـجویان تـأثیر بـ    موضوعات مهمی می

بهبـود هـر چـه بیشـتر سـالمت       توان امید داشت که با مطالعه این دو مبحث بتوان زمینـه می ،بنابراین
 ,Bandegi Monfared)هـاي اجتمـاعی، فـراهم آورد   ا تکیـه بـر شـبکه   اجتمـاعی دانشـجویان را بـ   

2012) .  
بـه   اطالعـات  ، سریع و انفجـار کمی گسترش نظیر متعددي هايچالش با ها دانشگاه اکنون هم
 سیاسـی،  اجتمـاعی،  تحـوالت  سـایه  در دانشـگاه  بـه  نسبت رویکردها علوم، تغییر عرصه در ویژه

 آن اثرگذاري و مذکور عوامل تعامل. ندسته غامض روبرو خانوادگیو  روانی عاطفی، مشکالت

 بسی را عالی آموزش امر در ذیربط هايسازمان و ولیت متصدیانؤمس ،یاندانشجو وها  دانشگاه بر

اجتمـاعی یـا منبــع   هــاي  شـبکه ). Ghanbarzadeh Makouei, 2006, 116(نمایـد  مــی دشـوار 
). Bastani et al., 2007( روابط بین آنهاست و ترکیبی از کنشگراناجتماعی،   سرمایه  تولیدکننده
 و پیونـدهاي  روابـط  در هـا حمایـت  و منابع از افراد برخورداري معناي به یز کهاجتماعی ن سرمایه

 ,Kheirolapoor)شـود مـی  محسـوب  محـوري  اصـل  یک و دارد ايویژه است، اهمیت اجتماعی

هـاي مختلـف    افراد به طیف وسـیعی از حمایـت   با تنوع روابط، ،و همکاران 1از نظر دونالد. (2004
  هاي اطالعاتی و حمایت  هاي عاطفی و روحی ، حمایت هاي ابزاري یابند که شامل حمایت دست می

                                                   
1  . Donald  

www.SID.ir

Archive of SID



 1395زمستان  /دوم شماره /هفتم  سال /تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات آوري فن فصلنامه/ 80

 
سـازد تـا توانـایی رویـارویی بـا مشـکالت روزمـره و         افراد را قادر مـی   هاي اجتماعی حمایت .است
  ). Hezarjaribi & Asdalh, 2012( هاي زندگی را داشته باشند بحران

یـک مـدل    )Keyes & Magyar-Moe, 2003( و ماگیـار مـو   بر اساس ادبیات پژوهش، کییـز 
، انسـجام  1شـکوفایی اجتمـاعی  : که شامل نده دادیارا  »اجتماعی  سالمت«  بعدي قابل سنجش از پنج

. اسـت  5و پـذیرش اجتمـاعی   4، مشارکت اجتماعی3پارچگی یا همبستگی اجتماعی ، یک2اجتماعی
-Keyes & Magyar)» ارزیابی پتانسیل و خـط سـیر جامعـه اسـت    «اجتماعی،  شکوفایی از منظور

Moe, 2003, 123) .در دسـت    را  خـویش   فرد سرنوشت که اینباور به  ، یعنی ؛شکوفایی اجـتماعی
. (Keyes & Shapiro, 2004, 10) کنـد  را کنتـرل مـی    اش مسیر تکاملی توان بالقوه دارد و به مدد

 باره این در شودمی هاییشامل دیدگاه است و زندگی بودن معنابی با قیاس قابل اجتماعی انسجام
 منظور ).Keyes & Magyar-Moe, 2003, 123(است  بینیپیش قابل و سنجش قابل جامعه که

 بـا  او همراهـی  کیفیـت  گرفتن نظر در با فرد یک ارزیابی اجتماعی، یا همبستگی پارچگی یک از

دورکـیم،   اجتمـاعی  انسجام چون مفاهیمی بر متکی اجتماعی پارچگی یک. است جامعه اطرافش
 ,Keyes & Shapiro)اسـت  مـارکس  طبقـاتی  آگـاهی  انـزواي اجتمـاعی و   و فرهنگـی  بیگانگی

 که اجتماعی ارزش ارزیابی از عبارت است ؛ایفاي سهم اجتماعی یا مشارکت اجتماعی. (7 ,2004

 جهان به را ارزشی چه و است جامعه از مهم جزیی فرد آیا که است این عقیده شامل و دارد فرد

. دارد شـباهت  پـذیري مسـؤولیت  و بـازدهی  مفـاهیم  بـا  اجتمـاعی  ایفاي سـهم . کندمی اضافه خود
 از فـرد  درك اجتمـاعی،  پـذیرش  از منظور. است خود پذیرش اجتماعی نسخه اجتماعی پذیرش

  .(Keyes & Magyar-Moe, 2003, 143) است افراد سایر به خصوصیات توجه با جامعه
پژوهش و مطالعات داخلی و خارجی بسـیاري در ارتبـاط بـا مفـاهیم      ،شد گفته چهمطابق با آن

صورت گرفته است که از  متغیرها بین روابط و دانشجویان اجتماعی هاي اجتماعی و سالمتشبکه
با عنوان  )Bashir & Afrasyabi, 2013(توان به پژوهش بشیر و افراسیابی جمله این تحقیقات می

در ایـن پـژوهش کـه بـا روش     . داشـاره کـر   »هاي اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانـان شبکه«
آنالین براي کـاربران جـوان فعـال     نامه پرسشگیري غیراحتمالی و به وسیله ارسال پیمایشی و نمونه

                                                   
1. Social efflorescence 
2. Social cohesion 
3. Social correlation 
4. Social participation 
5  . Social acceptance 
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هـاي اجتمـاعی مجـازي و    ه این نتیجه دست یافتند که میان عضویت در شـبکه ب ،محققان. انجام شد

بین عضـویت در   چنین، هم. هاي اجتماعی، ارتباط وجود داردنحوه اختصاص وقت به دیگر فعالیت
هایی مانند رابطه با جنس مخالف و محاورات اعضاء در محیط بیرونـی  هاي اجتماعی با مقولهشبکه

. هاي اجتماعی مجازي و سبک زندگی جوانان ارتباط معنـادار وجـود دارد  و بین عضویت در شبکه
تــأثیر «در پژوهشــی بــا عنــوان  (Saee & Nazari Moghadam, 2013)مقــدم ســاعی و نظــري

به بررسی تأثیر شبکه بر  »هاي اجتماعی مجازي بر سبک زندگی با تأکید بر سالمت اجتماعی شبکه
تـأثیر آن بـر سـالمت اجتمـاعی      چنـین،  هـم شیوه زندگی افراد، نحوه تعامل فرد با محیط و جامعه و 

هاي اجتماعی باالخص مجازي با تسهیل یا عدم تسهیل بنابر نتایج این تحقیق نظري شبکه .پرداختند
وابسـتگی   چنـین،  هـم . اط دارنـد ادغام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، ارتب فرآیند

اجتماعی، همکاري اجتماعی، حمایـت اجتمـاعی و انطبـاق اجتمـاعی بـر سـالمت اجتمـاعی افـراد         
  .اثرگذارند
هاي اجتماعی و  بررسی رابطه بین استفاده از شبکه«در پژوهشی با عنوان ) Binam, 2013( بینام

ها و گـرایش   بین استفاده از این شبکه د که آیابودرصدد یافتن پاسخ براي این سؤال  »گرایش دینی
رابطـه   هـاي اجتمـاعی  هاي دینـی در شـبکه  دینی و نیز میزان پایبندي به اعتقادات دینی و نشر ارزش

درصـد دانشـجویان بـا هـدف      80 کـه  اینهاي به دست آمده عبارتند از ؟ یافتهمعناداري وجود دارد
کنند و بین اسـتفاده از   ها استفاده می ین شبکهیافتن اطالعات علمی، تفریحی، سیاسی و فرهنگی از ا

بین میزان پایبندي به اعتقادات دینـی   چنین، هم. ها و گرایش دینی رابطه معناداري وجود داردشبکه
 & Kia)کیـا و نـوري مرادآبـادي   . هاي اجتماعی رابطه وجود داردهاي دینی در شبکهو نشر ارزش

Noori Moradabadi, 2013)  عوامل مرتبط بـا گـرایش دانشـجویان بـه     «در پژوهشی تحت عنوان
هـاي  ، بـه شـبکه  یو ایران یی؛ به بررسی علل گرایش دانشجویان آمریکا»شبکه اجتماعی فیس بوك
بنـدي از میـان   نتـایج ایـن تحقیـق در مرحلـه اول، بعـد از یـک مقولـه       . انداجتماعی مجازي پرداخته

وجوي اخبار، اطالعـات و  ط جدید، حفظ روابط قدیمی، جستهاي انجام شده، ایجاد روابپژوهش
ترین دالیل عضویت دانشـجویان آمریکـایی تشـخیص دادنـد و در مرحلـه دوم، از      سرگرمی را مهم

گـذاري اطالعـات و   تـوان بـه اشـتراك   بـوك، مـی   ترین علل پیوستن دانشجویان ایرانی به فیسمهم
ت در شـبکه، توانـایی کنتـرل مخاطـب بـر اطالعـات       اخبار، آزادي در ارتباط، جریان آزاد اطالعـا 
  . شخصی و برابري اصولی در شبکه اشاره کرد
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هاي تأثیر شبکه«در پژوهشی تحت عنوان  (Shahnooshi & Tajee, 2012) شاهنوشی و تاجی

هـاي اجتمـاعی بـر    ؛ به بررسی تأثیر شـبکه »ردکاجتماعی بر سبک زندگی جوانان در شهرستان شهر
جوانان در شهرستان شهرکرد و پاسخ به این مسأله که جوانـان ایـن شهرسـتان داراي    سبک زندگی 

اي، قلمرو موضوعی این پژوهش متغیرهـاي زمینـه  . پرداختند هاي زندگی هستند،کدامیک از سبک
کـه  نتـایج تحقیـق نشـان داد    . بوداي، انسجام ارزشی، تجمع اجتماعی و سبک زندگی انسجام رابطه

بـین   ،ولـی  .شـت اي وجـود ندا  حل سکونت، انسجام ارزشی و سبک زندگی رابطهبین نوع شبکه، م
، تجمـع اجتمـاعی و سـبک زنـدگی رابطـه      اي رابطـه متغیرهاي جنسیت، میزان تحصیالت، انسـجام  

اهـداف  «در پژوهشی با عنـوان  ) Shahabi & Bayat, 2012(شهابی و بیات . شتمعنادار وجود دا
اي دربـاره جوانـان شـهر    مطالعـه (هـاي اجتمـاعی مجـازي    شـبکه هـاي عضـویت کـاربران در    انگیزه
ایـن تحقیـق   . هاي مجازي پرداختنـد ؛ به بررسی علل حضور کاربران جوان تهرانی در شبکه»)تهران

هـاي عمقـی بـدون سـاختار،     مندي و بـا روش مصـاحبه   مبتنی بر چارچوب نظري استفاده و رضایت
سـاله را بـا سـابقه حـداقل دو سـال عضـویت در        30تـا   18هـاي عضـویت جوانـان    اهداف و انگیزه

محققان این پژوهش معتقدنـد کـه بـا رویکـردي     . هاي اجتماعی مجازي شناسایی کرده است شبکه
هـاي در کمتـر از یـک دهـه، ارکـان اصـلی فرهنـگ         ساله این شبکه 29تا  18گرایانه، کاربران واقع

نتایج این تحقیـق نشـان   . خواهند بود کشور را در دست خواهند گرفت و متولی پرورش نسل آینده
هاي اجتماعی از عوامـل مهـم روي آوردن    داده است که توسعه کیفیت و کمیت در روابط و کنش

هـاي  به این معنا که کاربران جـوان، فعالیـت در شـبکه   . اي استگري شبکهجوانان تهرانی به کنش
پندارنـد و نیـز   حلقـه دوسـتان مـی    نـوایی بـا   اجتماعی مجازي را امکانی بـراي ادامـه همراهـی و هـم    

یـابی و  بروز خود واقعـی و تخلیـه عـاطفی، اطـالع    . دانند هاي اجتماعی مجازي را سیاسی نمی شبکه
اطالع رسانی عمومی، تفریح و سرگرمی و برقراري ارتباط با غیرایرانیان که تمایل به ایجاد بسـتري  

هاي کاربران جوان تهرانی از عضـویت در  از دیگر اهداف و انگیزه ؛کندچندفرهنگی را تداعی می
عوامل مـؤثر بـر سـالمت    «به پژوهشی تحت عنوان  (Hatami, 2010)حاتمی . باشدها میاین شبکه

 هـاي بـین شـبکه  در پـژوهش وي،  . پرداخـت  »هاي اجتماعیاجتماعی دانشجویان با تأکید بر شبکه

 با دانشجو اجتماعی -پایگاه اقتصادي و ايشبکه ارتباط ها،شبکه اجتماعی حمایت منابع اجتماعی،
  . تأیید شد آماري دارمعنی ارتباط او اجتماعی سالمت میزان
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هـاي اجتمـاعی مجـازي؛     شبکه«در پژوهشی با عنوان  )Taysr et al., 2014(تایسر و همکاران 

و  ، دریافتند که بین معدل تحصـیلی »دانشجویان دانشگاه اجتماعیتأثیر علمی و اجتماعی بر سالمت 
دریافتنـد کـه بسـیاري از     ،چنـین  هـم . هاي اجتماعی مجازي، همبستگی وجـود دارد  استفاده از شبکه
کـه   حـالی  کننـد، در  اجتماعی براي اطالعات مرتبط با دانشگاه اسـتفاده نمـی   هاي سایت مخاطبان از

کـه   هـاي دیگـر نشـان داد    یافتـه  .هـاي درسـی آنالیـن رغبـت دارنـد      بسیاري از آنها، به داشتن گروه
ترید . تري هستند پایین اجتماعیراي سالمت هاي اجتماعی مجازي دا دانشجویان به استفاده از شبکه

هـاي   هـاي اجتمـاعی و شـبکه    تـأثیر رسـانه  «در پژوهشی بـا عنـوان    (Trid et al., 2014) و همکاران
هـاي   به این نتیجه رسیدند کـه شـبکه   ،»ان پاکستانیآموز دانش اجتماعیاجتماعی مجازي بر سالمت 

کننـد و تـأثیر خیلـی بـدي بـر       تخریبان را آموز دانش اجتماعیتوانند سالمت  اجتماعی مجازي می
در پژوهشـی تحـت   ) Chien Yuen & Yuen Ka, 2013(کا  یوئنین یوئن و  چی .روي آنها دارند

هـاي اجتمـاعی یـک     دریافتند کـه شـبکه   ،»اجتماعیهاي اجتماعی مجازي در سالمت  شبکه«عنوان 
هـاي  اي و شـبکه هاي حمایت اجتماعی، روابط شـبکه  لفهؤم توانند بر م آموزشی هستند و میابزار مه

هـاي اجتمـاعی    آموزانی که از شـبکه پس از بررسی پژوهش دریافتند دانش .تأثیر بگذارنداجتماعی 
ــد از شــکوفایی اجتمــاعی و انســجام اجتمــا  اســتفاده مــی ــدرعی بیشــتري برخورداکنن ــین هــم. ن  ،چن

کننـد از همبسـتگی اجتمـاعی و مشـارکت      هـاي اجتمـاعی اسـتفاده مـی     آموزانی کـه از شـبکه   دانش
داراي پـذیرش اجتمـاعی بیشـتري نسـبت بـه       آمـوزان این دسته دانش. ندراجتماعی بیشتري برخوردا

  .سایرین دارند
ــوزش در ) De Wavre et al., 2012(دي وور و همکــاران  ــأثیر آم ــوان ت ــا عن  تحقیقــی ب

آموزشی، به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه      هاي استفاده دانشجویان براي اجتماعی بر سالمت الکترونیکی
هایی است که توسط دانشـجویان   ترین فعالیت وجوي اطالعات و ارتباطات دو مورد از اصلی جست

بیشـتر بـراي    اسـتادان با تمرکز بر اطالعات منتشـر شـده، مشـخص شـد      .گیرد صورت می استادانو 
افزارهـاي اجتمـاعی    که دانشجویان از نـرم  کنند درحالی اطالعات مرتبط با آموزش خود استفاده می

هـاي اوقـات فراغتشـان اسـتفاده      و سـایر فعالیـت   اي گـذاري چندرسـانه   طور عمده براي اشـتراك  به
 سپر عنوان به اجتماعی حمایت«در پژوهشی با عنوان ) Lee et al., 2004(لی و همکاران  .کنند می

 کره دانشجویان روان سالمت و اجتماعی هايحمایت رابطه مطالعه به »پذیري فرهنگ هاياسترس

 روان دانشـجویان  سالمت با مثبتی رابطه اجتماعی حمایت که رسیدند نتیجه این به آنها. پرداختند
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 و فشـارهاي روانـی   هسـتند،  اجتمـاعی  هايحمایت از باالیی سطح داراي که دانشجویانی و دارد
  .دارند کمتري پذیريفرهنگ استرس
 سـالمت  میـزان  کـه  کننـد مـی  یافته تـالش  توسعه جوامع ریزانبرنامه، هاي پژوهشیاساس یافته بر

 شـناخت  اجتمـاعی  ارتقاء سـالمت  هايراه از یکی و بخشند ارتقاء را خود جامعه افراد اجتماعی

 و صـحیح  ریـزي انجـام برنامـه   بـراي . باشدسالمتی می از بعد هاي اجتماعی تأثیرگذار بر این شبکه
 سـالمت  هاي اجتماعی و تأثیر آن بر میـزان شبکه شناخت زمینه در هاییپژوهش .است الزم جامع

   ).Hatami, 2010(پذیرد  دانشجویان انجام اجتماعی
گویی بـه ایـن    پژوهش حاضر به دنبال پاسخ دانشجویان، اجتماعی سالمت تأمین اهمیت به توجه با

شکوفایی اجتماعی، انسجام اجتماعی،  ،هاي اجتماعی در سالمت اجتماعیسؤال است که آیا شبکه
انسـانی   اجتمـاعی دانشـجویان دانشـکده علـوم     همبستگی اجتماعی، مشـارکت اجتمـاعی و پـذیرش   

هــاي اجتمـاعی و تـأثیر آن بــر   تفاده از آن بتـوان شـبکه  تـا بـا اســ   ،دارد رابطــهدانشـگاه آزاد سـاري   
هاي سالمت اجتماعی دانشجویان را نشـان داد و بـدین طریـق زمینـه مناسـبی بـراي مـدیریت         مؤلفه

و بـا   در این راستا. ها به منظور افزایش سالمت اجتماعی دانشجویان فراهم ساختصحیح این شبکه
الت زیـر در پـژوهش حاضـر مـورد بررسـی قـرار       سـؤا  ،)1شـکل  (توجه به مدل مفهـومی پـژوهش   

  :گرفت
   دارند؟ رابطه سالمت اجتماعی دانشجویان باهاي اجتماعی آیا شبکه :ال اصلیؤس

  چگونه است؟سالمت اجتماعی دانشجویان وضعیت  :ژه اول  سؤال وی
  هاي اجتماعی چگونه است؟وضعیت عضویت دانشجویان در شبکه :ژه دوم  سؤال وی

جنسـیت،  (شـناختی  جمعیـت  متغیرهـاي  اجتماعی دانشجویان بر اسـاس  آیا سالمت :ژه سوم  ویسؤال  
  متفاوت است؟ )سکونت، سن و درآمد

آنهـا ارتبـاط    اجتمـاعی  سـالمت  میـزان  بـا  شبکه در دانشجویان روابط میزان آیا :ژه چهارم  سؤال وی 
  دارد؟

  آنها ارتباط دارد؟ اجتماعی سالمت با اي دانشجویان شبکه حمایت میزان آیا :ژه پنجم  سؤال وی 
دانشـجویان   اجتماعی سالمت میزان با اي شبکه هايفعالیت در مشارکت میزان آیا :ژه ششم  سؤال وی 

  ارتباط دارد؟
  دانشجویان ارتباط دارد؟ اجتماعی سالمت با هاي اجتماعیشبکه تراکم و نوع آیا :ژه هفتم  سؤال وی
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  مدل مفهومی پژوهش حاضر. 1شکل 
  

  روش
ــن ــژوهش توصــیفی ای ــوع  ،پ ــاري . اســتهمبســتگی از ن ــه آم ــجویان  جامع ــه دانش آن شــامل کلی

. باشـند می نفر 4256به تعداد  دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد ساري 1394سال ارشد  کارشناسی
و  95/0 ساده در سـطح اطمینـان   گیري تصادفینمونه روشبر اساس فرمول کوکران و با استفاده از 

هـاي جمعیـت    ویژگـی . عنـوان نمونـه آمـاري انتخـاب شـدند      نفـر بـه   350، 5/0 گیري خطاي اندازه
 مربوط به زناندر رابطه با جنسیت بیشترین فراوانی : باشدشرح میاین شناختی نمونه مورد مطالعه به 

در رابطـه بـا سـن    . بـوده اسـت  ) درصـد  43بـا  (ترین فراوانی مربـوط بـه مـردان     و کم) درصد 57با (
ترین میزان فراوانی مربـوط   و کم) درصد 35(سال  30تا  26بیشترین فراوانی مربوط به رده سنی بین 

هـا بـا    بیشـتر آزمـودنی  در رابطه با محـل سـکونت   . باشد می) درصد 7(سال  40از  به رده سنی باالتر
. ندشتها سکونت دا درصد نیز در خوابگاه 5/1و حدود ) درصد 71( دردنک خانواده خود زندگی می

پانصـد  و در رابطه با میزان درآمد بیشترین فراوانی مربوط درآمد بین یـک میلیـون تـا یـک میلیـون      
. باشد می) درصد 9( تومان هزار 500ترین میزان مربوط به درآمد زیر  و کم )درصد 29(هزار تومان 

ترین فراوانـی   و کم) درصد 55با (در رابطه با وضعیت شغلی بیشترین فراوانی مربوط به افراد شاغل 
 .بوده است) درصد 44با (مربوط به افراد غیرشاغل 

 هاي اجتماعی شبکه

  سالمت اجتماعی

 اجتماعیانطباق  اجتماعیپذیرش  اجتماعیشکوفایی  اجتماعیانسجام  مشارکت اجتماعی

  تعامل
 -صمیمیت -فراوانی تماس( 

  )صداقت
 

  ساختار
 )تراکم -اندازه(

  کارکرد
مالی، : هاي دریافتی حمایت(

  )عاطفی، عملی، اطالعاتی
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هـا  ابـزار گـردآوري داده   .باشـد اي و میـدانی مـی  ها بـه دو صـورت کتابخانـه   روش گردآوري داده

رسـانی  ها و مراکز اطالعبا مراجعه به کتابخانهاطالعات الزم  ،ايکتابخانهدر روش . بود نامه پرسش
هـا از  دادهآوري  جمـع جهت  ،در روش میدانی. حاصل گردید) کتب و مقاالت فارسی و انگلیسی(

در پـنج بعـد   نامـه   ایـن پرسـش  . اسـتفاده شـد   )Keyes, 2004( سـالمت اجتمـاعی کییـز    نامه پرسش
با ) اجتماعی انطباق و جتماعی، پذیرش اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، مشارکت اجتماعیانسجام ا(

 ،منظـر بـی  مـوافقم،  حـدودي  تـا  موافقم، کامالًهاي گزینه با سؤاالت .تدوین شده است سؤال 33
 و 33 اجتمـاعی  سالمت در نمره ترینپایین. است شده مخالفم سنجیده کامالً و مخالفم تاحدودي
 بـاال  و متوسـط  پـایین،  اجتمـاعی  سـالمت  گـروه  سه به نمرات دامنه باشد ومی 165 نمره باالترین

  .شودمی تقسیم
 براي باز سؤال یک و ايگویه 6 مقیاس یک از هامشارکت در شبکه گیرياندازه و سنجش براي

 طیـف  قالـب  در مقیـاس  هـاي  گویـه . اسـت  شده استفاده غیردولتی رسمی هايعضویت در گروه

. اسـت  5 حـداکثر  و 1 حـداقل  امتیـاز  دامنه. است شده طراحی گانهپنج هاي مدرجپاسخ با لیکرت
 بیشـتر  همیشه، هايپاسخ با مقیاس هايگویه. است بیشتر گویاي مشارکت ،مقیاس در بیشتر امتیاز

 را دانشـجویی  دوران در گویـان  پاسخ مشارکت که اندطرح شده اصالً و به ندرت گاهی، اوقات،
  . دارد نظر مد

حمایـت مـالی، حمایـت عـاطفی،     (چهار متغیـر  نامه  ، پرسشجهت سنجش حمایت شبکه اجتماعی
 مجمـوع نمـرات   آوردن بـه دسـت   از پس .را بررسی نمود)  حمایت مشورتی و حمایت اطالعاتی

گیرد می قرار دسته سه در ،شود می فراهم وي براي شبکه طرف از که هاییحمایت میزان دانشجو،
بنـدي  طبقـه  بـاال  و متوسـط  پـایین،  دسته سه در نمرات باالترین و نمرات ترینپایین به توجه با که
 ییپایـا . روایی صوري و محتوایی ابزار با توجه به استاندارد بودن آن مورد تأیید بوده است. شود می
و  α=85/0 سالمت اجتماعی برابر با نامه پرسش براي با استفاده از آزمون ضریب آلفاي کرونباخ آن

حمایـت اجتمـاعی برابـر بـا      نامـه  پرسـش و  α=72/0 مشارکت در شـبکه اجتمـاعی   نامه پرسشبراي 
76/0=α باشد از لحاظ آماري معنادار می کهباشد می.  

فراوانی، میانگین  درصد ،جداول فراوانیاز آمار توصیفی در بخش تجزیه و تحلیل اطالعات جهت 
اي، هـاي تـی تـک نمونـه    از آزمـون آمـار اسـتنباطی   اسـتفاده شـد و در بخـش     و انحراف استاندارد
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 نامـه  پرسشدست آمده از  هاي بهداده انمحقق. رگرسیون چندگانه استفاده شدهمبستگی پیرسون و 

   .قرار داده است  تحلیل و مورد تجزیه SPSSافزار بندي از طریق نرمرا پس از استخراج و طبقه

  ها یافته

در . براي انجام آزمون نرمالیته در این پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شده است
آنهـا   P-valueچـون  (ها، همگی داراي توزیع نرمال می باشـند  شد که شاخصاین آزمون مشاهده 

هـاي آمـار   هـاي پـژوهش از روش  لذا، در تجزیه و تحلیل فرضـیه ). باشدمیدار معنی 05/0در سطح 
  .ارامتریک استفاده شده استپ

   چگونه است؟سالمت اجتماعی دانشجویان وضعیت  :اول سؤال
  ي اجتماعی چگونه است؟ها شبکهوضعیت عضویت دانشجویان در  :دوم سؤال

  به سؤال اول و دوم مربوط آماري هايتحلیل .1 جدول

انحراف   میانگین  متغیر  
  t-value t  معیار

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

 اول سؤال
  پژوهش

وضعیت سالمت 
  000/0  349  03/13  3  31/0  32/3  اجتماعی دانشجویان

 ال دومؤس
  پژوهش

وضعیت عضویت 
دانشجویان در 

  هاي اجتماعی شبکه
81/2  38/0  3  18/9  349  000/0  

  
میـانگین  که دهد  مینشان  تک متغیره در مورد وضعیت سالمت اجتماعی دانشجویان tنتایج آزمون 

 05/0سطح  باشد و از لحاظ آماري چون ازباالتر می) t-value(میانگین فرض شده محاسبه شده از 
تـوان گفـت سـالمت اجتمـاعی دانشـجویان      مـی  ،به عبارت دیگـر . باشددار میباشد، معنیکمتر می

  .قرار دارد کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد ساري در وضعیت نسبتاً خوبی
دهـد  نشـان مـی   هـاي اجتمـاعی  تک متغیره در مورد عضـویت دانشـجویان در شـبکه    tنتایج آزمون  

 باشد و از لحاظ آمـاري چـون از  تر می پایین) t-value(میانگین محاسبه شده از میانگین فرض شده 
تـوان گفـت وضـعیت عضـویت دانشـجویان      مـی  ،لـذا  .باشددار میباشد، معنیکمتر می 05/0سطح 
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تر از هاي اجتماعی پایینعلوم انسانی دانشگاه آزاد واحد ساري در شبکه کارشناسی ارشد دانشکده

  .باشد میسطح متوسط 
جنسیت، سکونت، (شناختی جمعیت متغیرهاي اجتماعی دانشجویان بر اساس آیا سالمت :سوم سؤال

  متفاوت است؟ )سن و درآمد
  سومبه سؤال  آماري رابطه جنسیت و سالمت اجتماعی مربوط تحلیل. 2 جدول

سالمت 
 اجتماعی

 میانگین تعداد
انحراف 
 معیار

آزمون لوین جهت 
 ها برابري واریانس

جهت برابري  tآزمون 
 ها میانگین

F sig  t df sig  
 469/0  348 72/0 72/0  12/0 31/0 23/3 150 مرد
 32/0 21/3 200 زن

  
؛ باشـد  مـی  05/0در آزمـون لـوین بـاالتر از مقـدار خطـاي      ) sig(که سطح معنـاداري   با توجه به این

 دارمعنـی  05/0در سـطح   sigشـود   که مشـاهده مـی  طوريهمان. باشند میبرابر  ها واریانس ،بنابراین
سـالمت   گـردد کـه  اطمینان این نتیجه حاصل می% 95بنابراین با  ،)باشدمی 05/0بیشتر از ( باشد نمی

  .باشدبه جنسیت متفاوت نمیبا توجه  اجتماعی دانشجویان
  شناختی سکونت، سن و درآمدها متغیرهاي جمعیتآزمون همگنی واریانس. 3 جدول

 Levene statistic Df1 Df2   sig  
  47/0  347  2  72/0  سکونت
  51/0  345  4  82/0  سن
  464/0  345  4  90/0  درآمد

  
بیشـتر   05/0داري از معنـی کـه مقـدار سـطح    با توجه به ایـن مشخص است، در جدول گونه که  همان
که بین محل سـکونت و سـالمت اجتمـاعی    شود  میگرفته درصد اطمینان نتیجه  95با  ،لذا؛ باشدمی

بیشـتر   05/0داري از که مقـدار سـطح معنـی   این و جدول با توجه به. وجود ندارد تفاوتدانشجویان 
 کـه بـین سـن و سـالمت اجتمـاعی دانشـجویان       شـود  فته میگر درصد اطمینان نتیجه 95با  ،باشدمی

، لذا .باشدبیشتر می 05/0داري از که مقدار سطح معنیدر جدول با توجه به این. وجود ندارد تفاوت
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 تفـاوت که بـین درآمـد و سـالمت اجتمـاعی دانشـجویان       شود فته میگردرصد اطمینان نتیجه  95با 

  .وجود ندارد
  شناختی و سالمت اجتماعی در سؤال سومرابطه متغیرهاي جمعیت به مربوط تحلیل واریانس. 4 جدول

مجموع   
  مربعات

درجه 
   سطح معناداري  F  میانگین مربعات  آزادي

  760/0  274/0  028/0  2  05/0  رابطه سکونت و سالمت اجتماعی
  534/0  787/0  079/0  4  317/0  رابطه سن و سالمت اجتماعی
  525/0  801/0  081/0  4  323/0  رابطه درآمد و سالمت اجتماعی

  
از  بیشـتر ) سـکونت، سـن و درآمـد   (داري که سطح معنـی  شودمشاهده می گونه که در جدول همان

  .ها برابر استواریانس گروه که شود فته میگرنتیجه  ،لذا .باشدمی 05/0
  .آنها ارتباط دارد اجتماعی سالمت میزان با شبکه در دانشجویان روابط میزان آیا :چهارم سؤال
   .آنها ارتباط دارد اجتماعی سالمت اي دانشجویان با شبکه حمایت میزان آیا :پنجم سؤال
ط دانشجویان ارتبا اجتماعی سالمت میزان با اي شبکه هايفعالیت در مشارکت میزان آیا :ششم سؤال

  دارد؟ 
  دانشجویان ارتباط دارد؟  اجتماعی سالمت با هاي اجتماعیشبکه تراکم و نوع آیا :هفتم سؤال

  پژوهش هفتم الی هاي چهارمسؤال به مربوط آماري هايتحلیل. 5 جدول

  
انحراف   میانگین  متغیرها

  معیار
ضریب همبستگی 

  پیرسون
سطح 
   معناداري

روابط دانشجویان در شبکه و میزان   ال چهارمؤس
  02/0  144/0  59/0  80/3  سالمت اجتماعی

دانشجویان و اي  حمایت شبکه  پنجم سؤال
  000/0  33/0  161/0  44/3  میزان سالمت اجتماعی

هاي  میزان مشارکت در فعالیت  ششم سؤال
  01/0  134/0  317/0  22/3  و میزان سالمت اجتماعی شبکه اي

هاي اجتماعی و  نوع و تراکم شبکه  هفتم سؤال
  02/0  144/0  59/0  80/3  میزان سالمت اجتماعی
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آنهـا  درصد بین روابـط دانشـجویان در شـبکه و سـالمت اجتمـاعی       95با اطمینان  5بر اساس جدول 
 H1هاي نمونه داللـت کـافی بـر پـذیرش     توان گفت که دادهداري وجود دارد؛ یعنی، میرابطه معنی
بین روابط دانشجویان در شبکه و میزان سالمت اجتماعی آنها ارتباط معنـاداري وجـود    یعنی، دارد؛
اي دانشـجویان و سـالمت اجتمـاعی آنهـا     بین میزان حمایـت شـبکه   ها نشان داد ، یافتهچنین هم. دارد

اي و میـزان سـالمت   هـاي شـبکه  داري وجود دارد و نیز بین میـزان مشـارکت در فعالیـت   رابطه معنی
بـین نـوع و   پـژوهش نشـان داد کـه    سؤال هفتم  بررسی. ري وجود دارددااجتماعی آنها ارتباط معنی

  .داري وجود داردهاي اجتماعی و میزان سالمت اجتماعی آنها ارتباط معنیتراکم شبکه
  د؟ رابطه دارسالمت اجتماعی دانشجویان  باهاي اجتماعی آیا شبکه :سؤال اصلی پژوهش

بینـی واریـانس   به تبیین و پیش گردد در این قسمت با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه سعی می
  .)6جدول ( خته شودسالمت اجتماعی پردامتغیر وابسته میزان 

  خالصه مدل رگرسیون. 6جدول 

 مجذور همبستگی  ضریب همبستگی
ضریب تعیین 
  خطاي معیار تخمین  تعدیل شده

57/0 122/0  32/0  299/0  
  

کـه   اسـت  57/0گردد، همبستگی کلـی بـین متغیرهـاي تحقیـق برابـر بـا       که مالحظه میطوريهمان
با توجه به مقدار ضریب  چنین، هم. باشدنسبتاً متوسط بین متغیرهاي تحقیق میدهنده همبستگی  نشان

اي و مشـارکت در  هاي حمایـت اجتمـاعی، روابـط شـبکه    تعیین، این نتیجه حاصل گردید که مؤلفه
  . بینی کنندتوانند جایگاه سالمت اجتماعی را پیشدرصد می 32هاي اجتماعی شبکه

  هاون دادهتحلیل واریانس رگرسی. 7 جدول

  F sig  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منابع تغییرات
263/4  رگرسیون  3  421  

  089/0  346  814/30  باقی مانده  000/0  955/15
    349  076/35  کل
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ــایج جــدول  ــان  چــون ،7 مطــابق نت ــدازه% 95در ســطح اطمین ــري و خطــاي ان ــاداري %5گی   ســطح معن

000/0  =sig  تأیید گردید) رابطه خطی بین متغیرها(، فرض خطی بودن مدل شدهمحاسبه.  
  برآورد ضرایب در مدل رگرسیونی. 8جدول 

  ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد  ضرایب
t  sig 

B خطاي معیار  Beta 
  000/0 079/7    24/0  70/1  ثابت

  020/0  240/2  116/0  038/0  085/0  مشارکت اجتماعی
  000/0  216/6  316/0  10/0  620/0  حمایت اجتماعی
  603/0  520/0  027/0  027/0  014/0  اي رابطه شبکه

  
دهنده همبسـتگی نسـبتاً متوسـط    باشد که نشانمی 57/0همبستگی کلی بین متغیرهاي تحقیق برابر با 

با توجه به مقدار ضریب تعیین، این نتیجـه حاصـل گردیـد     چنین، هم. باشدبین متغیرهاي تحقیق می
تواننـد   درصـد مـی   32 هـاي اجتمـاعی تـا   اي و شـبکه هاي حمایت اجتماعی، روابط شـبکه که مؤلفه

با توجه بـه سـطح معنـاداري تنهـا بـراي متغیـر حمایـت        . بینی کنندجایگاه سالمت اجتماعی را پیش
باشد و در مدل رگرسـیون بـاقی    معنادار می 05/0اجتماعی و مشارکت اجتماعی در سطح معناداري 

تا سهمی از سالمت اجتماعی را تبیین نمایند کـه از   ،باشنداین دو متغیر قادر می ،مانند و در واقعمی
، مربـوط بـه آن   يتـر بـودن ضـریب بتـا     بزرگ لفه حمایت اجتماعی با توجه بهبین این دو مؤلفه، مؤ

بدین معنی که هر چه فرد ارتباط بیشتري با . باشدداراي سهم بیشتري در تبیین سالمت اجتماعی می
میـزان سـالمت    ،در نتیجـه  .شـود  اعضاي شبکه داشته باشد، از منابع حمایتی باالتري برخـوردار مـی  

  . یابدافزایش میاجتماعی او نیز 

 گیري نتیجه و بحث

 را فـرد  شخصـی  عملکـرد  و زنـدگی  باید بیان داشت که کیفیـت  ي به دست آمدههادر تبیین یافته
 بیش چیزي زندگی در خوب عملکرد و کرد اجتماعی ارزیابی معیارهاي به توجه بدون تواننمی

  .گیردبرمی در نیز را اجتماعی هايچالش تکالیف و و است روانی و عاطفی جسمی، سالمت از

www.SID.ir

Archive of SID



 1395زمستان  /دوم شماره /هفتم  سال /تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات آوري فن فصلنامه/ 92

 
هــاي اجتمـاعی در ســالمت اجتمــاعی دانشــجویان  شــبکه نقــشدر رابطـه بــا ســؤال اصــلی کـه   

بـا توجـه بـه    کنـد؛   را بررسی مـی کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد ساري 
هاي اجتماعی شبکهاي و هاي حمایت اجتماعی، روابط شبکهمؤلفه مشخص شد، هاي پژوهشیافته
مؤلفـه حمایـت    چنـین،  هـم . بینـی کننـد  تواننـد جایگـاه سـالمت اجتمـاعی را پـیش     درصد می 32 تا

بدین معنی که هر چه فرد ارتباط . باشداجتماعی داراي بیشترین سهم در تبیین سالمت اجتماعی می
میـزان   ،در نتیجـه  .ودشـ بیشتري با اعضاي شبکه داشته باشد، از منابع حمایتی باالتري برخوردار مـی 

 & Kia)کیـا و نـوري مرادآبـادي    این یافته با نتایج تحقیق. یابدسالمت اجتماعی او نیز افزایش می

Noori Moradabadi, 2013) تـرین علـل پیوسـتن دانشـجویان ایرانـی بـه       از مهـم . سـویی دارد  هم
جریان آزاد اطالعـات   گذاري اطالعات و اخبار، آزادي در ارتباط،توان به اشتراكبوك، می فیس

ایـن   .در شبکه، توانایی کنترل مخاطب بر اطالعات شخصی و برابري اصولی در شبکه اشـاره کـرد  
نتـایج ایـن   . سـویی دارد  هـم نیـز   )Shahabi & Bayat, 2012( شهابی و بیـات  یافته با نتایج تحقیق

اجتماعی از عوامـل مهـم   هاي  تحقیق نشان داده است که توسعه کیفیت و کمیت در روابط و کنش
به این معنا که کاربران جوان، فعالیـت در  . اي استگري شبکهروي آوردن جوانان تهرانی به کنش

پندارنـد و  هاي اجتماعی مجازي را امکانی براي ادامه همراهی و هم نوایی با حلقه دوستان میشبکه
یـابی و  قعی و تخلیه عاطفی، اطالعبروز خود وا. دانند هاي اجتماعی مجازي را سیاسی نمینیز شبکه
ایرانیان که تمایل به ایجاد بسـتري   رسانی عمومی، تفریح و سرگرمی و برقراري ارتباط با غیر اطالع

هاي کاربران جوان تهرانی از عضـویت در  کند؛ از دیگر اهداف و انگیزهچندفرهنگی را تداعی می
 ,.Taysr et al)تایسـر و همکـاران    ج تحقیقـات بـا نتـای   ایـن یافتـه   ،چنـین  هم. باشدها میاین شبکه

. شوند می محسوب افراد براي حمایتی منبع صورت به اجتماعی هايشبکه .ی داردانوخ هم (2014
 و عملکـرد  سـاختار، . شد خواهد بهزیستی آنان افزایش باعث گوناگون هايشبکه با افراد ارتباط
 خصوص به و افراد در بهزیستی توجهی قابل صورت به اجتماعی هاي ها و حمایتیاوري کیفیت

 نزدیکـی  شـبکه،  اجتمـاعی، انـدازه   هايحمایت از ساختاري هايجنبه. دارد مشارکت دانشجویان

 در اعضـا  مشـارکت  و شـبکه  اعضـاي  برخـورد  فراوانـی  خـانوادگی،  دایـره  به هم، شبکه اعضاي

یـن یـوئن و    چـی  با نتایج تحقیقـات هاي این پژوهش،  یافته. شودمی شامل را هافعالیت یا هاسازمان
پـژوهش   انجـام پـس از  آنهـا   .سـویی دارد  هـم نیـز   (Chien Yuen & Yuen Ka, 2013) کـا  یوئن

و انسـجام   داراي شـکوفایی  ،کننـد  هـاي اجتمـاعی اسـتفاده مـی     آموزانی که از شبکهدریافتند دانش
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ایـن دسـته   . است بیشترآنها همبستگی اجتماعی و مشارکت اجتماعی هستند و نیز  اجتماعی بیشتري

  .آموزان پذیرش اجتماعی بیشتري نسبت به سایرین دارنددانش
سالمت اجتماعی دانشجویان کارشناسی ارشـد   کهنشان داد  هایافته ویژه اول، سؤال بادر رابطه 

ایـن یافتـه بـا نتـایج     . داردقـرار   یدانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد ساري در وضعیت نسـبتاً خـوب  
بنـابر نتـایج    .سـویی دارد  هم (Saee & Nazari Moghadam, 2013)ساعی و نظري مقدم  تحقیق

هاي اجتماعی بـاالخص مجـازي بـا تسـهیل یـا عـدم تسـهیل فرآینـد ادغـام          این تحقیق نظري شبکه
وابسـتگی اجتمـاعی،   چنـین،   هـم . اجتماعی، پذیرش اجتماعی، شکوفایی اجتمـاعی، ارتبـاط دارنـد   

   .همکاري اجتماعی، حمایت اجتماعی و انطباق اجتماعی بر سالمت اجتماعی افراد اثرگذارند
وضـعیت عضـویت دانشـجویان    کـه   رفتـه شـد  گنتیجـه  ، پـژوهش  سؤال ویـژه دوم  به بررسیدر 

تر از هاي اجتماعی پایینکارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد ساري در شبکه
 میـزان  بـا  دانشـجویان  شـناختی جمعیـت  متغیرهـاي چنین، بررسی رابطـه   هم .باشدسطح متوسط می

بـا توجـه بـه     هاي پژوهش نشان داد که سـالمت اجتمـاعی دانشـجویان   یافته ،آنها اجتماعی سالمت
 (Bashir & Afrasyabi, 2013) بشـیر و افراسـیابی   باشد که با نتـایج تحقیـق  جنسیت متفاوت نمی

هاي اجتماعی مجـازي و نحـوه   به این نتیجه دست یافتند که میان عضویت در شبکه .سویی دارد هم
چنـین، بـین عضـویت در     هـم . هـاي اجتمـاعی، ارتبـاط وجـود دارد    اختصاص وقت به دیگر فعالیت

هایی مانند رابطه با جنس مخالف و محاورات اعضاء در محیط بیرونـی  هاي اجتماعی با مقولهشبکه
   .هاي اجتماعی مجازي و سبک زندگی جوانان ارتباط معنادار وجود داردعضویت در شبکهو بین 

دانشجویان بـر   اجتماعی سالمت میزان ی بینتفاوتمشخص شد که  سؤال ویژه سوم، بررسیدر 
. وجـود نـدارد  آنهـا   )جنسیت، سن، محل سکونت، سطح درآمد(شناختی معیتمتغیرهاي جاساس 
 .سـویی دارد  هـم  (Shahnooshi & Tajee, 2012) و تـاجی  حقیـق شاهنوشـی  با نتـایج ت  این یافته،

اي  نتایج تحقیق نشان داد که بین نوع شبکه، محل سکونت، انسجام ارزشی و سـبک زنـدگی رابطـه   
اي، تجمـع اجتمـاعی و    ولی، بین متغیرهاي جنسیت، میزان تحصیالت، انسجام رابطه. وجود نداشت

   .سبک زندگی رابطه معنادار وجود داشت
بـین روابـط دانشـجویان در شـبکه و      که ها حاکی از آن استسؤال ویژه چهارم،یافتهتحلیل در 

 ,Hatami)حـاتمی  کـه بـا نتـایج تحقیـق     میزان سالمت اجتماعی آنها ارتباط معناداري وجود دارد

 هـا، شبکه اجتماعی حمایت منابع اجتماعی، هايدر این پژوهش بین شبکه. سویی دارد هم (2010
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 دارمعنی ارتباط او اجتماعی سالمت میزان با دانشجو اجتماعی -پایگاه اقتصادي و ايشبکه ارتباط

  . تأیید شد آماري
اي کـه بـین میـزان حمایـت شـبکه      هـا حـاکی از آن اسـت   پـنجم، یافتـه  در رابطه با سؤال ویـژه  

ین  چی که با نتایج تحقیق وجود دارد داريها ارتباط معنیدانشجویان و میزان سالمت اجتماعی آن
ها پـس از بررسـی   در این یافته. سو است هم (Chien Yuen & Yuen Ka, 2013) کا یوئن و یوئن

از شکوفایی اجتماعی و کنند  میهاي اجتماعی استفاده  آموزانی که از شبکهپژوهش دریافتند دانش
هـاي اجتمـاعی اسـتفاده     از شـبکه  آمـوزانی کـه  همچنین دانش. انسجام اجتماعی بیشتري برخورداند

 آمـوزان  ایـن دسـته دانـش   . اجتماعی بیشتري برخورداندکنند از همبستگی اجتماعی و مشارکت  می
   .دارند داراي پذیرش اجتماعی بیشتري نسبت به سایرین

هـاي  میـزان مشـارکت در فعالیـت    بـین  ها حاکی از آن اسـت ، یافتهدر رابطه با سؤال ویژه ششم
بین روابط دانشجویان  ،یعنی ؛داري وجود داردو میزان سالمت اجتماعی آنها ارتباط معنی ايشبکه

تایسر و همکـاران   وجود دارد که با نتایج تحقیقداري در شبکه و سالمت اجتماعی آنها رابطه معنی
(Taysr et al., 2014) هـاي  سـایت  محققـان دریافتنـد کـه بسـیاري از مخاطبـان از      .سـو اسـت   هم 

ه بسیاري از آنها، به داشـتن  ک حالی کنند، در اجتماعی براي اطالعات مرتبط با دانشگاه استفاده نمی
هـاي دیگـر نشـان داد کـه دانشـجویان بـه اسـتفاده از         و یافتـه  هاي درسی آنالین رغبت دارنـد  گروه
   .هاي اجتماعی مجازي داراي سالمت اجتماعی پایین تري هستند شبکه

اجتماعی و هاي نوع و تراکم شبکه بین بود کهها حاکی از آن  سؤال ویژه هفتم، یافته بررسیدر 
 تریـد و همکـاران   وجـود دارد کـه بـا نتـایج تحقیـق      داريمیزان سالمت اجتماعی آنها ارتباط معنی

)Trid et al., 2014( هـاي اجتمـاعی    شـبکه انـواع  محققان به این نتیجـه رسـیدند کـه    . سو است هم
   .قرار دهدتأثیر تحت آموزان را توانند سالمت اجتماعی دانش مجازي می

پـژوهش حاضـر ارایـه     هـاي مبتنـی بـر یافتـه    جهت پیشـبرد اهـداف محققـان    پیشنهادهاییدر ادامه، 
   .گردد می
والن فرهنگی و آموزشی دانشگاه به برگزاري هر ؤاندرکاران و مسگردد که دست پیشنهاد می •

هاي مرتبط براي تمامی دانشجویان جهت افزایش سـطح روابـط   چه بیشتر سمینارها و همایش
 .ا بپردازندهاجتماعی آن اجتماعی و سالمت
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هاي اجتمـاعی  که تمهیداتی در خصوص تسهیل ایجاد و تقویت انواع شبکهگردد پیشنهاد می •

ــار جهــت برگــزاري  . در بــین دانشــجویان اندیشــیده شــود  دانشــگاه از طریــق تخصــیص اعتب
توانـد در جهـت بهبـود و ارتقـاي سـالمت      هـاي زنـدگی مـی   هـاي آموزشـی مهـارت    کارگاه

 .دانشجویان گام بلندي بردارداجتماعی 
 و فـردي  مشـاوره  جلسـات  شناسـی، روان هـاي  کـالس  از اعـم  هـایی گردد برنامهپیشنهاد می •

 هر چه بیشتر شدن اجتماعی یندآفر در شود تا دانشجویانمی ها برگزاربرنامه سایر و گروهی

 اجتمـاعی  زنـدگی  یک گذراندن نحوه و بخشد بهبود را آنها روابط اجتماعی و گیرند قرار

 .بیاموزد دانشجویان به را آرامش با توأم
اطالعاتی، حمایت مالی، حمایـت   ها اعم از حمایتانواع حمایت زمینه گردد، در پیشنهاد می •

جهت  ها دانشگاه در زندگی هايمهارت آموزش قبیل از اقداماتی مشورتی، حمایت عاطفی
توانـایی   چنـین،  مـؤثر و هـم   رابطـه  برقراري سأله،م حل گیري،تصمیم توانایی سطح بردن االب
 .هاي الزم انجام شود دانشجویان، آموزش در استرس و هیجانات با مقابله و ودآگاهیخ

 کـه  کننـد  طراحـی  اي گونـه  بـه  دانشـگاه را  فضـاي  ریـزان اجتمـاعی  گردد برنامـه پیشنهاد می •

 خود حضور و شده مشارکتی هايبرنامه وارد خودجوش و داوطلبانه صورت دانشجویان به

 خود روابط دانشجویان که شودمی باعث هافعالیت این گستردگی که چرا نمایند، تررا فعال

 کـه ایـن  واسـطه  بـه . بخشـند  بهبـود  اجتمـاعی  و خـانوادگی  فردي، مختلف هايدر حوزه را

 بـه  آنـان  شـدن  اجتمـاعی  فرآینـد  نماینـد، می مشارکت اجتماعی هايدر فعالیت دانشجویان

 .یابدمی بهبود و در آمده تکاملی صورت
گردد مسؤوالن دانشگاه بـا ایجـاد شـرایط مسـاعد جهـت آشـنایی هـر چـه بیشـتر           پیشنهاد می •

: هاي آموزشی، فرهنگـی، اجتمـاعی، سیاسـی از جملـه     ها و ارگاندانشجویان با انواع سازمان
مان نخبگان زمینه هاي فرهنگ، سازسراها و خانهسازمان ملی جوانان، بنیاد خوارزمی، فرهنگ

وسیله زمینـه الزم  تر فراهم آورند تا بدین  هاي بیشتر و بزرگعضویت دانشجویان را در شبکه
 .جهت افزایش سالمت اجتماعی در دانشجویان ایجاد گردد
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