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نگين براتدستجردي ،استاديار ،گروه علومتربيتي ،دانشگاه اصفهان ،ايران



هدايتاله داورپناه ،كارشناس تكنولوژي آموزشي دانشگاه اصفهان ،ايران
معصومه اسماعيلي ،كارشناس تكنولوژي آموزشي دانشگاه اصفهان ،ايران
چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين استفاده از شبكه اجتماعي فيس بوک و سالمت اجتماعي دانشجويان دانشگاه اصفهان است .روش
تحقيق توصيفي -پيمايشي است .جامعه آماري شامل كليه دانشجويان دانشگاه اصفهان مشغول به تحصيل در سال تحصيلي  6936-31است كه
از ميان آنها با روش نمونهگيري خوشهاي تصادفي تعداد  933نفر بهعنوان نمونه آماري انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته
كه داراي سؤالهايي مربوط به متغيرهاي پژوهش است و روايي و پايايي آن تأييد شد .نتايج بهدست آمده نشان داد كه بين استفاده از شبكه
اجتماعي فيس بوک و سالمت اجتماعي دانشجويان رابطه معنادار معكوس وجود دارد .همچنين از بين زير مقياسهاي سالمت اجتماعي ،زير
مقياسهاي انسجام اجتماعي

پذيرش اجتماعي -انطباق اجتماعي و شكوفايي اجتماعي رابطه منفي معناداري با استفاده از شبكه اجتماعي

فيس بوک داشتند و تنها زير مقياس مشاركت اجتماعي رابطه مثبت معناداري با استفاده از شبكه فيسبوک داشته است.
كليدواژهها :شبكه فيسبوک ،سالمت اجتماعي ،دانشجويان
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مقدمه و بيان مسأله

نويني را به همراه دارد و در جنبههاي مختلف زندگي

با ورود به عصر اطالعات و جامعه شبكهاي در بيشتر

افراد تأثيرگذار است .يكي از جنبههايي كه از اين فضا

حوزهها شاهد تحوالت تكنولوژيكي گوناگوني هستيم.

تأثير ميپذيرد ،سالمت كاربران در حيطههاي مختلف

اينترنت به مثابه رسانه جديد و يكي از مهمترين

جسماني ،رواني و بهويژه اجتماعي افراد است

دستاوردهاي انقالب ارتباطات در قرن حاضر ميباشد .از

 )2009:45با توجه به اينكه اين فضا تأثير غير قايل انكاري

جمله پديدههاي جديدي كه بر اثر ادغام فناوريهاي

بر افكار ،هيجآنها و سالمت افراد بهويژه نسل جوان دارد

مختلف ارتباطي در سالهاي اخير شكل گرفته شبكههاي

در پژوهش حاضر در قالب سالمت اجتماعي بهعنوان

اجتماعي مجازي است .اين شبكهها با عضوگيري رايگان

متغير وابسته مورد بررسي قرار ميگيرد .سالمت موضوعي

از كاربران توانستهاند در جريان سازيهاي مختلف نقش

مطرح در همه فرهنگهاست و تعريف آن در هر

اساسي بر عهده داشته باشد (.)Kia & Nouri, 2012:21

جامعهاي تا اندازهاي به حس مشترک مردمان از سالمت و

شبكههاي اجتماعي مجازي نسل جديدي از وب

فرهنگ آنها باز ميگردد.

(et al. 2004:253

( Saha,

 )Sajadiولي

سايتهاي اينترنتي هستند در اين وب سايتها كاربران

معموالً هر گاه از آن سخني به ميان آمده بيشتر بعد

اينترنتي حول محور مشتركي بهصورت مجازي دور

جسماني آن مورد توجه بوده در حالي كه رشد و تعالي

يكديگر جمع شده و اجتماعات آنالين را تشكيل

جامعه در گرو تندرستي آن جامعه از ابعاد جسماني-

ميدهند .اين شبكهها نسل جديدي از فضاي روابط

رواني و اجتماعي نه صرفاً فقدان بيماري تعريف ميشود.

اجتماعي هستند كه با اينكه عمر خيلي زيادي ندارند

بنابراين سالمت اجتماعي در كنار سالمت جسماني و

Molaei,

رواني يكي از سه اركان تشكيلدهنده سالمت عمومي

توانستهاند به خوبي در زندگي مردم جا باز كنند

(

)2010:21

اين شبكهها مكانهايي براي تبادل نظر هستند كه در
آنها افراد عقايد و نظرات خود را با هم به اشتراک
ميگذارند و بهطور كلي مكآنهايي در دنياي مجازي
هستند كه مردم خود را به طور خالصه معرفي ميكنند و
اركان برقراري ارتباط بين خود و همفكرانشان را در
زمينههاي مختلف مورد عالقه فراهم ميكنند .با وجود
اينكه شبكههاي اجتماعي مختلفي در سراسر جهان به
منظور برقراري ارتباط بين افراد تأسيس شده ولي شبكه
فيسبوک بهعنوان محبوبترين شبكه اجتماعي در بيشتر
كشورها با استقبال عامه مردم بهويژه نسل جوان مواجه
شده است ( )Golder et al. 2007و در حال حاضر يكي از
پرمخاطبترين سايتهاي دنياست كه افراد بسياري در
سنين و اقشار مختلف را به خود جذب كرده است .اين
شبكه قلمرو وسيع و بديعي است كه براي ساكنان خود
امكانات ،آزاديها ،فرصتها ،آسيبها و محدوديتهاي

جامعه ميباشد در واقع زماني شخص را واجد سالمت
اجتماعي برميشمريم كه بتواند فعاليتها و نقشهاي
اجتماعي خود را در حد متعارف بروز و ظهور دهد و با
جامعه و هنجارهاي اجتماعي احساس پيوند ،اتصال و
ارتباط برقرار نمايد.

()Fadaei Mehraban, 2007:27

گلداسميت سالمت اجتماعي را ارزيابي رفتارهاي
معنيدار مثبت و منفي فرد در ارتباط با ديگران تعريف
ميكند و آن را يكي از اساسيترين شاخصهاي سالمت
هر جامعهاي معرفي مينمايد كه به كارايي فرد در جامعه
منجر خواهد شد.

(1993:257

 )Lareson,داشتن تفكرات

اجتماعي صحيح و برخورداري فرد از ذهنيت مثبت
نسبت به جامعه براي داشتن زندگي اجتماعي بهتر اولين
و مهمترين مرحله از سالمت اجتماعي است.
در پژوهش حاضر سالمت اجتماعي بهعنوان يک
ضرورت براي داشتن زندگي سالم افراد جامعه خصوصاً
نسل جوان در نظر گرفته شده است كه ميزان آن تحت
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تأثير استفاده از شبكههاي اجتماعي همچون فيس بوک

بزرگترين طيف مخاطبان و فعاالن شبكه فيسبوک به

ميتواند دستخوش تغييرات قرار بگيرد و اين تغييرات در

شمار ميآيند و در فضاي دانشگاه به علت وجود امكانات

پژوهش فعلي مورد بررسي قرار ميگيرد .اين متغير در

براي استفاده از اينترنت با فضاي سايبري آشنا شده و اين

قالب عواملي چون پذيرش اجتماعي ،مشاركت اجتماعي،

فضا جهتگيريهاي شناختي ،عاطفي ،فرهنگي و عملي

انطباق اجتماعي ،شكوفايي اجتماعي و انسجام اجتماعي

آنها را تحتالشعاع خود قرار ميدهد و نتيجه و پيامد آن

دستهبندي شده است كه ميزان و تأثيرپذيري اين عوامل را

تأثير روي تمام جوانب زندگي از جمله سالمت اجتماعي

ميتوان با توجه به گسترش استفاده از شبكههاي اجتماعي

آنان است.

 )Bararلذا سالمت

مجازي مورد بررسي قرار داد.

اجتماعي مفهومي است كه در كنار ابعاد جسمي و رواني

(Dastjerdi, 2014:162

همانطور كه اشاره شد در حال حاضر نسل جوان و

سالمت مورد توجه قرار گرفته و جنبه اجتماعي آن را با

بهويژه دانشجويان از شبكههاي اجتماعي بهويژه فيسبوک

محور قرار دادن فرد مورد بررسي قرار ميدهند .در جامعه

( Barat Dastjerdi et al.

امروز و با در نظر گرفتن نفوذ شبكههاي اجتماعي در بين

 )2013:497شبكههاي اجتماعي در فضاي مجازي به تحول

دانشجويان و تأثيراتي كه استفاده از اين شبكهها در

و شدت ميزان ارتباط انسآنها در اقصي نقاط جهان منجر

جنبههاي اجتماعي ،فرهنگي ،رواني ،جسماني فرد

شده و تحول كيفي در نحوه ارتباط انسانها با يكديگر

ميگذارد و با توجه به لزوم تأمين سالمت اجتماعي

ايجاد كرده است بدين صورت كه با حضور در فضاي

دانشجويان ،اين مطالعه با هدف بررسي رابطه بين استفاده

مجازي امكان بهرهگيري از انبوهي اطالعات در كمترين

از شبكه اجتماعي فيسبوک و سالمت اجتماعي

زمان ممكن و برقراري ارتباط گفتاري ،نوشتاري و

دانشجويان انجام شده است.

بيشترين استفاده را دارند.

( Castelles,

سايتهاي شبكههاي اجتماعي كه اجتماعات مجازي

ديداري با هزينه نسبتاً كم فراهم آمده است.

 )1998ارتباطات در شبكه اجتماعي فيسبوک شرايط

كاربران اينترنتي هستند جزء خبرسازترين وب سايتهاي

متفاوت با روابط رودررو را براي كاربران فراهم ميسازد.

سالهاي اخير اينترنت محسوب ميشوند و بخش قابل

سرعت عمل ،ناشناس بودن و  ...فضاي يكسان و مشابهي

توجهي از فعاليتهاي كاربران را در خود جاي داده است.

را فارغ از الزاماتي چون جنسيت ،طبقه ،قوم ،نژاد و مكان

ميزان استفاده از اينترنت و شبكههاي مجازي چنان رو به

فراهم ميكند كه تجارب متفاوتي را براي كاربران ايجاد

گسترش است كه نسل كنوني را نسل اينترنت يا نسل

كرده است .تعامالتي كه در اين شبكه رخ ميدهد براي

شبكه نام نهادهاند

 .)Wodarz,سايتهاي

افراد ذهنيت و گرايشهاي جديدي را ايجاد كرده كه

شبكههاي اجتماعي مبتني بر وب هستند كه با اتصال مردم

ميتواند در رفتار و تعامالت آنها در دنياي حقيقي

به گروهها به يكديگر سبب به اشتراکگذاري اطالعات از

( Normohammadi,

طريق اينترنت ميشوند .در چند سال اخير شبكههاي

 )2010:31استفاده از شبكههاي اجتماعي ميتواند

اجتماعي همچون فيسبوک با محبوبيت كم نظير جهاني

حوزههاي مختلف فرهنگي ،فردي ،اجتماعي و رواني

روبه رو شده است بهطوري كه ميليونها نفر ار سراسر

افراد و جامعه را تحت تأثير قرار دهد .يكي از اين زمينهها

دنيا در اين شبكه عضويت دارند و روابط انساني ،نوع

كه با حضور در شبكههاي اجتماعي مجازي دستخوش

همكاري ،وابستگي حرفهاي و بسياري امور اجتماعي،

تغيير و تحول ميشود سالمت اجتماعي كاربران خصوصاً

فرهنگي و اقتصادي خود را در بستر اين شبكهها ايجاد يا

نسل جوان ميباشد .با توجه به اينكه دانشجويان در زمره

دنبال ميكنند .بنابراين به لحاظ گتره كاربري ميتوان

تغييراتي هر چند جزيي ايجاد كند

(2011:8
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گفت در فضاي شبكههاي اجتماعي مجازي چيزي بيش از

ميكند .انسجام اجتماعي درک فرد از كيفيت جهان

( Anderson,

اجتماعي خود و شيوه سازماندهي و عملكرد آن است

 .)2006:34در اين ميان استقبال كاربران ايراني از

( )Keyes, 1998:140و شكوفايي اجتماعي ارزيابي پتانسيل و

سايتهاي مذكور روند چشمگيري داشته است به گونهاي

خط سير جامعه است و شامل درک افراد از اين موضوع

كه فيسبوک يكي از ده سايت برتر مورد استقبال ايرانيان

است كه آنها هم از رشد اجتماعي سود خواهند برد و

( Barat Dastjerdi et al.

اينكه نهادها و افراد در جامعه به شكلي در حال

 .)2013:497ميزان استفاده از اين شبكههاي مجازي

شكوفايياند كه نويد توسعه را به همراه داردبه بيان ديگر

تغييراتي را در حوزههاي مختلف زندگي انسان همچون

شكوفايي اجتماعي انعكاس ميزان كاركرد مناسي افراد

فردي ،رواني ،اجتماعي و اخالقي شكل خواهد داد .يكي

است كه حاصل و صمره استقبال آنها از تجربيات جديد

از اين حوزهها كه با حضور در شبكههاي اجتماعي

و رشد مداوم ميباشد ( .)Keys & Shapiro, 2004:76پذيرش

همچون فيسبوک دستخوش تغيير و تحول ميشود،

اجتماعي نسخه اجتماعي پذيرش خود است

سالمت اجتماعي كاربران خصوصاً نسل جوان ميباشد.

 .)1998:264منظور از پذيرش اجتماعي درک خود از جامعه

يک فضاي اطالعاتي جهاني وجود دارد

در فضاي وب شناخته شده است

(

Ryff,

سالمت اجتماعي مفهومي است كه در كنار ابعاد

با توجه به خصوصيات ساير افراد جامعه است و شامل

حسمي و رواني سالمت مورد توجه قرار گرفته است و

پذيرش تكثر با ديگران ،اعتماد به خوب بودن ذاتي

جنبه اجتماعي آن با محور قرار دادن فرد مورد بررسي

ديگران و نگاه مثبت به ماهيت انسانها است كه همگي

قرار ميگيرد .سالمت احتماعي «ارزشگذاري شرايط يک

آنها باعث ميشود فرد در كنار ساير اعضاي جامعه

فرد و كارايي او در جامعه» كه اين بازتابي از سالمت

انساني احساس راحتي و آرامش داشته باشد

اجتماعي مثبت ميباشد؛ تعريف شده است

( & Keyes

( Keyes,

 .)Shapiro, 2004:76با توجه به ماهيت شبكههاي اجتماعي

 )1998:140اين تعريف نشانگر اين حقيقت است كه

مجازي و فلسفه شكلگيري آنها ميتوان مالحظه كرد كه

سالمت اجتماعي بازتاب درک افراد از تجربياتشان در

متغيرهاي سالمت اجتماعي با توجه به خصوصياتي كه

محيط اجتماعي است .كيينز پنج مالک پذيرش اجتماعي،

دارند ميتوانند با عضويت و استفاده از شبكههاي

مشاركت اجتماعي ،انطباق اجتماعي ،شكوفايي اجتماعي

اجتماعي مجازي چون فيسبوک تحت تأثير قرار بگيرند

و انسجام اجتماعي را براي سالمت اجتماعي بر شمرد

لذا با توجه به اهميت و لزوم تأمين سالمت اجتماعي

 )Keyes,كه در پژوهش حاضر نيز اين پنج

افراد جامعه خصوصاً نسل جوان در كنار ساير ابعاد

مالک براي ارزيابي سالمت اجتماعي كاربران مورد

سالمت ،بررسي رابطه استفاده از شبكههاي اجتماعي بر

استفاده قرار گرفته است .منظور از يكپارچگي اجتماعي

سالمت اجتماعي موضوعي مهم و قابل توجه ميباشد كه

ارزيابي يک فرد با در نظر گرفتن كيفيت همراهي او با

در پژوهش حاضربه آن پرداخته شده است.

(1998:140

جامعه اطرافش است .يكپارچگي اجتماعي احساس

با مرور پژوهشهاي انجام شده مشخص شد كه تا

اشتراک فرد با ديگراني است كه واقعيت اجتماعي او را

كنون پژوهش مستقلي به بررسي رابطه استفاده از شبكه

ميسازند و به جامعه خود احساس تعلق ميكنند.

اجتماعي فيسبوک و سالمت اجتماعي دانشجويان انجام

مشاركت اجتماعي عبارتست از ارزيابي ارزش اجتماعي

نشده است و بيشتر پژوهشها رابطه استفاده از شبكههاي

كه فرد دارد و شامل اين عقيده است كه آيا فرد جزيي

اجتماعي مجازي را بر جنبههاي ديگري غير از سالمت

مهم از جامعه است و چه ارزشي را به جهان خود اضافه

اجتماعي مورد بررسي قرار دادهاند لذا از اين جهت
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پژوهش حاضر كاري نو تازه است .در ادامه به برخي از

خانوادگي ،همساالن و هويت ملي) پاسخگويان را

پژوهشهايي كه تأثير و نقش شبكههاي اجتماعي را در

مشخص ساخت و نشان داد كه استفاده از فضاي سايبري

جنبههاي ديگر بررسي كردهاند اشاره ميشود نتايج

بر هويت اجتماعي پاسخدهندگان تأثيري نداشته است.

تحقيقات كوات و كيسلر  1331نشان داد كه تأثير مثبت

ابراهيمآبادي  6922به بررسي الگوي استفاده از اينترنت و

فضاهاي مجازي بر افزايش حمايت اجتماعي بواسطه

محيط يادگيري ،بافت فرهنگي و اجتماعي پرداخته است.

تحميل ارتباط با دوستان و يا شكلگيري روابط جديد

نتايج پژوهش وي نشان داد كه استفاده بيش از اندازه و

است .در پژوهشي مکكنان و باراگ  1331به اين نتيجه

غيرمعمول از اينترنت با يادگيري و پيشرفت تحصيلي

رسيدند كه شبكههاي مجازي فضايي را براي تعامل

رابطه معكوس دارد .همچنين كاهش زمان استفاده فراغتي

اجتماعي پديد ميآورد كه در آن نيازي به مهارتهاي

و افزايش استفاده علمي از شبكههاي اينترنتي بيش از

اجتماعي الزم براي تعامالت بين فردي وجود ندارد.

آنكه به عالقهيابي عالقگي افراد مرتبط باشد با جو و

نتيجه تحقيق مورگان و كوتان  1339درباره تأثير انواع

زمينههاي فرهنگي و اجتماعي زندگي ،نحوه و ميزان

فعاليتهاي اينترنتي بر بهزيستي و حمايت اجتماعي نشان

حضور يادگيرندگان در شبكه و محتوا و كيفيت يادگيري

داد كه افزايش ساعت اشتغال به فعاليت در محيطهاي

فضاي مجازي ارتباط دارد .دستجردي  6939به بررسي

مجازي با به خطرافتادن سالمت رواني رابطه عكس دارد.

نقش شبكههاي سايبري بر هويت فرهنگي دانشجويان

لنهارت و مادن  1331در پژوهشي درباره علل گرايش

دانشگاه اصفهان پرداخته است .نتايج نشان داد كه بين

كاربران به شبكه اجتماعي مجازي در اياالت آمريكا

ميزان ،انگيزش و اهداف استفاده از شبكههاي سايبري و

دريافتند كه  36درصد كاربران از اين سايتها براي حفظ

هويت فرهنگي دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد و

روابط با دوستان خود استفاده ميكنند 21 .درصد به دنبال

مهمترين اهداف استفاده از شبكههاي سايبري اهداف

حفظ روابط با كساني هستند كه با آنها رفت و آمد

اجتماعي ،ارتباطي ،فردي و فرهنگي بوده است .در

ميكنند و  11درصد براي ايجاد و پيگيريهاي طرحهاي

پژوهشي شهابي و همكاران  6936به بررسي شبكههاي

اجتماعي از اين سايتها بهره ميگيرند .ژائو و همكاران

اجتماعي مجازي و كاربران جوان پرداخته است نتايج

 1333در پژوهشي با عنوان شبكههاي اجتماعي،

نشان داد كه داليل حضور كاربران جوان  62تا  93ساله

ارزشهاي فردي و خالقيت به بررسي ميزان نفوذ

در فيس بوک متفاوت و بسته به نقشهاي اجتماعي افراد

شبكههاي اجتماعي در بين كاربران و افزايش ميزان

كامالً شخصي است و فقط در مواردي ميتوان داللتها و

خالقيت در استفاده از آن ابزارها پرداختند .يافتهها نشان

پيامدهاي سياسي براي كنشهاي شبكهاي برخي جوانان

داد كه بين ميزان ،تعداد و كيفيت روابط تعاملي كاربران و

قائل شد و كاربران جوان به منظور تداوم ارتباطات

افزايش خالقيت و قوه استدالل آنان رابطه خطي وجود

دوستانه فعلي ،روابط دوستانه قديمي ،دوستيابي،

دارد و شبكههاي اجتماعي مجازي در افزايش اين

اطالعيابي ،سرگرمي ،تفريح ،محدوديت گريزي ،ورود به

تعامالت نقش بسزايي بازي ميكنند .تجربه فضاي

دنياي مدرن در شبكههاي اجتماعي مجازي حضور يافته و

سايبرنتيک بر هويت اجتماعي در سه سطح خانواده ،گروه

از تعامالت شبكهاي خود احساس رضايتمندي و

همساالن و جامعه توسط بهزاد دوران  6921بررسي شده

خرسندي ميكنند.در پژوهشي دستجردي و عابديني

است .نتايج اين پژوهش رابطه معناداري ميان فضاي

 6931به بررسي كاربرد و انگيزه استفاده از شبكههاي

سايبرنتيک و هر يک از سه سطح هويت اجتماعي (هويت

اجتماعي مجازي و رابطه آن با عملكرد تحصيلي

612

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)16شماره اول ،بهار 6931

دانشجويان پرداختند .نتايج نشان داد كه بين ميزان و

برابر اجتماع بيان ميكند و سالمت اجتماعي را تركيبي از

انگيزه استفاده دانشجويان از شبكههاي اجتماعي مجازي

پنج جزء يكپارچگي اجتماعي ،مشاركت اجتماعي،

با عملكرد تحصيلي دانشجويان رابطه معناداري وجود

شكوفايي اجتماعي ،انسجام اجتماعي و انطباق اجتماعي

دارد .همچنين از ميان كاربردهاي استفاده از شبكههاي

مي داند.

اجتماعي مجازي كاربردهاي علمي ،پژوهشي ،تعامل با

يكپارچگي اجتماعي به منحني ارزيابي فرد از كيفيت

متخصصان مهاجرت و احساس نياز با عملكرد تحصيلي

روابط متقابلش در جامعه و گروههاي اجتماعي اشاره دارد

دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد.

افراد سالم احساس ميكنند كه بخشي از جامعه هستند

لذا با توجه به نتايج تحقيقات انجام شده و نقش

بنابراين يكپارچگي اجتماعي گسترهاي است كه مردم

محوري شبكههاي اجتماعي مجازي چون فيسبوک در

احساس ميكنند با ديگران وجه مشتركي دارند و به

ايجاد تغييراتي در مؤلفههاي سالمت اجتماعي مسأله

جامعه و گروههاي اجتماعي تعامل دارند

اصلي در پژوهش حاضر آن است كه به بررسي رابطه

.)2004:76

استفاده از شبكه اجتماعي فيسبوک بر سالمت اجتماعي
دانشجويان دانشگاه اصفهان بپردازد.

( Keys & Shapiro,

مشاركت اجتماعي بيانگر ارزيابي فرد از ارزش
اجتماعي خود است و نشاندهنده آن است كه چگونه و
تا چه حد مردم احساس ميكنند كه آنچه آنها در جهان

فرضيات پژوهش

انجام ميدهند براي جامعه مهم و ارزشمند است و

پژوهش حاضر در تالش براي پاسخگويي به فرضيات

بهعنوان كمک اجتماعي تلقي ميشود

زير است:

 .)2004:76پذيرش اجتماعي تفسير فرد از جامعه و

-

بين استفاده از شبكه اجتماعي فيسبوک و سالمت
اجتماعي دانشجويان رابطه وجود دارد.

-

بين استفاده از شبكه اجتماعي فيسبوک و زير
مقياسهاي سالمت اجتماعي رابطه وجود دارد.

(

Keys & Shapiro,

ويژگيهاي ديگران است .افرادي كه داراي اين بعد از
سالمت اجتماعي هستند اجتماع را بهصورت مجموعهاي
از افراد مختلف درک ميكنند و ديگران را با همه نقصها
و جنبههاي مثبت و منفي كه دارند ميپذيرند و به ديگران
بهعنوان افراد با ظرفيت و مهربان اعتماد دارند .پيوستگي
اجتماعي اعتقاد به اينكه اجتماع قابل فهم ،منطقي و قابل

چارچوب نظري پژوهش

پيشبيني است و شكوفايي اجتماعي عبارت است از

در پژوهش حاضر از رويكرد كييز بهعنوان الگوي تعريف

ارزيابي پتانسيلها و مسير تكامل جامعه و باور به اينكه

و ارائه شاخصهاي مفهوم سالمت اجتماعي بهعنوان

اجتماع در حال يک تكامل تدريجي است و

مرتبطترين رويكرد راجع به سالمت اجتماعي استفاده

توانمنديهاي بالقوهاي براي تحول مثبت دارد ،تعريف

شده است .كينيز معتقد است كيفيت زندگي و عملكرد

شده است (شربتيان .)611:6936 ،لذا در اين پژوهش پنج بعد

شخصي فرد را نميتوان بدون توجه به معيارهاي

تئوري كينيز از سالمت اجتماعي مورد بررسي قرار

اجتماعي ارزيابي كرد و عملكرد خوب در زندگي چيزي

ميگيرد و سپس به بررسي ارتباط آن با شبكه اجتماعي

بيش از سالمت جسمي ،عاطفي و رواني است و تكاليف

فيس بوک پرداخته ميشود.

و چالشهاي اجتماعي را نيز دربر ميگيرد .او مفهوم

همچنين براي استفاده از شبكه اجتماعي فيسبوک از

سالمت اجتماعي را به معني ارزيابي فرد از عملكردش در

رويكرد استفاده و رضايتمندي استفاده شده است كه به
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بررسي چگونگي جذب و حفظ مخاطب از طريق انواع

متنوعي از نيازها را برطرف ميسازد ،استوار است .نظريه

رسانه و محتوايي كه نياز افراد را برآورده ميسازند،

استفاده و رضايتمندي فرض ميكند كه افراد از داليلشان

ميپردازند .اين نظريه از ضرورت مالحظه آنچه افراد با

براي استفاده از رسانه و انتخاب محتواي خاص و اينكه از

Rubin & Parker,

رسانه براي رفع نيازشان استفاده مي كنند آگاهي دارند

رسانهها انجام ميدهند حمايت ميكند

(

.)2002:23; O.D.noho, 1994:19; Katz & et al., 1976:13

(مکكوئيل )23: 6921 ،اين اساس تعامل مردم با رسانهها

اين نظريه در خصوص انواع مختلف رسانهها و

اغلب ميتواند از راه كاربرد و استفادههايي كه از رسانه

محتواهاي رسانهاي بهكار گرفته شده است و در سالهاي

ميبرند يا خشنودي و لذتي كه بهدست ميآورند ،توضيح

اخير براي آنچه كه رسانههاي جديد ناميده ميشوند

داده شود .بر اساس اين رويكرد شبكههاي اجتماعي

همچون اينترنت و شبكههاي اجتماعي مجازي ،تلفن

مجازي نيازهاي متنوع جوانان را مرتفع ميسازند و

همراه نيز استفاده شده است .رابين  1331روگيريو 1333

كاربران بر اساس نوع نياز خود به عضويت يكي از

معتقدند ظهور رسانههاي جديد بهخصوص اينترنت به

شبكهها درآمده و فعاالنه از خدمات آن بهره ميگيرند .از

دليل ماهيت تكاملي نظريه استفاده و رضايتمندي را بروز

اين رو رويكرد استفاده و رضايتمندي ميتواند تبيينكننده

كرده و جان تازهاي به آن بخشيدهاند .به طور خاص

كنشهاي كاربران جوان در بستر تعامالت شبكهاي باشد

شبكههاي اجتماعي مجازي با ويژگيهاي خود شكل

لذا با توجه به ماهيت اين نظريه در پژوهش حاضر براي

جديدي از رسانه را بنا نهادهاند كه قابل بررسي با استفاده

متغير شبكه اجتماعي فيسبوک از نظريه استفاده و

از نظريه استفاده و رضايتمندي است .اين رويكرد به اين

رضايتمندي و براي متغير سالمت اجتماعي از رويكرد

فرضيهها كه افراد فعاالنه در جهت وجود انتخاب

كيينر به عنوان چارچوب نظري استفاده شد.

رسانهاند ،استفاده از رسانه هدف محور بوده و گستره
مدل نظريه پژوهش
پذيرش اجتماعي
مشاركت اجتماعي
انطباق اجتماعي

سالمت اجتماعي

شبکه اجتماعي فيسبوک

شکوفايي اجتماعي
انسجام اجتماعي

بين آنها با استفاده از روش نمونهگيري خوشهاي تصادفي

روش پژوهش
پيمايشي

تعداد  933نفر از آنها بهعنوان نمونه آماري انتخاب

است .جامعه آماري كليه دانشجويان دانشگاه اصفهان

شدند .نحوه نمونهگيري به اين صورت بود كه ابتدا كل

مشغول به تحصيل در سال تحصيلي  36-31بودند كه از

دانشجويان دانشگاه اصفهان در سه دانشكده علوم انساني،

روش تحقيق در پژوهش حاضر توصيفي
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فني و مهندسي و علوم پايه تقسيم شده و از بين هر سه

جدول  -1ضريب آلفاي كرونباخ براي مقياس سالمت اجتماعي و

دانشكده بهصورت تصادفي دانشجوياني از سه مقطع

زير مقياسهاي آن
زيرمقياسهاي

كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري براي پاسخگويي به

پرسشنامه

سؤالهاي پرسشنامه انتخاب شدند .در مجموع  933نفر
بهعنوان نمونهآماري انتخاب شدند .نمونه تحقيق از بين
دانشجويان دانشكدههاي علوم انساني

فني -مهندسي و

علوم پايه در انتخاب شدند.
ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته سالمت
اجتماعي و استفاده از شبكه اجتماعي فيسبوک بود كه از

اجتماعي تشكيل شده بود .سؤالهاي بخش سالمت
اجتماعي با توجه به رويكرد كينيز بهعنوان الگوي تعريف
و ارائه شاخص هاي مفهوم سالمت اجتماعي در ابعاد
پنجگانه انسجام اجتماعي ،پذيرش اجتماعي ،مشاركت
اجتماعي ،انطباق اجتماعي و شكوفايي اجتماعي تهيه شده

انسجام اجتماعي

3/13

پذيرش اجتماعي

3/12

مشاركت اجتماعي

3/19

انطباق اجتماعي

3/23

شكوفايي اجتماعي

3/11

سالمت اجتماعي در

3/21

كل

سه قسمت اطالعات دموگرافيک (سن ،جنس ،رشته،
مقطع تحصيلي) استفاده از شبكه اجتماعي و سالمت

آلفاي كرونباخ

يافتهها
در اين پژوهش ابتدا يافتههاي توصيفي پژوهش و سپس
يافتههاي استنباطي ارائه ميشود.
جدول  -9توزيع فراواني نمونه به تفکيک سن ،جنس ،مقطع
تحصيلي

در سؤالها ميزان استفاده از شبكه اجتماعي فيسبوک

جنس

فراواني

درصد

شاخصهايي چون طول مدت استفاده از شبكه فيسبوک،

دختر

619

3/16

سرعت اينترنت ،دسترسي به اينترنت و ميزان مهارت در

پسر

611

3/13

استفاده از اينترنت در طيف پنج درجهاي (خيلي زياد تا

سن

فراواني

درصد

خيلي كم) استفاده شده و سؤالهاي بخش سالمت

62-13

31

96/1

16-19

611

16/1

11-11

92

61/1

 11به باال

66

9/1

مقطع تحصيلي

فراواني

درصد

كارشناسي

611

22/1

كارشناسي

13

1/1

محتوايي استفاده شد و پرسشنامه اوليه در اختيار  63نفر

ارشد

61

1/1

از اساتيد متخصص در حيطه موضوع مورد پژوهش قرار

دكتري

اجتماعي با  99سؤال در پنج بعد انسجام اجتماعي (1
سؤال) پذيرش اجتماعي ( 1سؤال) مشاركت اجتماعي (1
سؤال) انطباق اجتماعي ( 1سؤال) و شكوفايي اجتماعي
( 1سؤال) طراحي شد.
به منظور بررسي روايي پرسشنامه از روايي صوري و

گرفت و نظرات اصالحي آنها در پرسشنامه نهايي اعمال
شد .به منظور تعيين پايايي ،پرسشنامه روي نمونه 93
نفري غير از افراد گروه نمونه اجرا شد و با استفاده از
نرمافزار  Spss19آلفاي كرونباخ كلي آن  %21محاسبه شد.

جدول  1اطالعات دموگرافيک گروه نمونه (سن،
جنس و مقطع تحصيلي) را نشان ميدهد.
تجزيه و تحليل توصيفي دادهها نشان داد كه بيشترين
گروه سني استفادهكننده از شبكه فيسبوک بين گروه سني
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 62تا  19با  %21بوده است .از لحاظ جنسيت نيز در

جدول  -4ميانگين و انحراف معيار سالمت اجتماعي و زير

مطالعه حاضر دانشجويان دختر با  %13بيشتر از

مقياسهاي آن
مؤلفه

ميانگين

انحراف معيار

سالمت اجتماعي

36/13

2/61

دو مقطع كارشناسي ارشد و دكتري از شبكه فيسبوک

(نمره كلي)

62/61

9/11

انسجام اجتماعي

13/61

1/11

استفاده كردهاند.

پذيرش اجتماعي

62/19

9/16

مشاركت اجتماعي

61/11

9/13

انطباق اجتماعي

63/11

1/23

دانشجويان پسر از شبكه قيسبوک استفاده ميكردند
همچنين دانشجويان مقطع كارشناسي با  %11نيز نسبت به

جدول  -9ميزان استفاده روزانه دانشجويان از شبکه اجتماعي

شكوفايي اجتماعي

فيسبوک
فراواني

ميزان استفاده

درصد

نتايج جدول  1نشان ميدهد كه ميانگين سالمت

روزانه
كمتر از نيم ساعت

12

./61

اجتماعي در كاربران  36/13ميباشد كه نشاندهنده نمره

بين نيم تا  6ساعت

11

16/11

بين  6تا  1ساعت

13

11/99

متوسط در سالمت اجتماعي كاربران بوده است از ميان
زير مقياسهاي سالمت اجتماعي ،مقياس پذيرش

بين  1تا  9ساعت

11

./61

بين  9تا  1ساعت

91

66/11

اجتماعي با ميانگين  13/61باالترين نمره و مقياس انطباق

بيش از  1ساعت

12

3/99

اجتماعي با ميانگين  61/11كمترين ميانگين را نشان
دادند.

اطالعات جدول  9نشان ميدهد بيشترين ميزان
استفاده دانشجويان از شبكه فيسبوک بين 1تا  9ساعت

اجتماعي دانشجويان

در شبانه روز بوده است.
جدول  -4ميانگين و انحراف معيار استفاده از شبکه اجتماعي
فيسبوک
مؤلفه
استفاده از شبكه
فيسبوک

جدول  -5آزمون معناداري استفاده از شبکه فيسبوک و سالمت

ميانگين

انحراف معيار

1/63

6/33

نتايج جدول  1نشان ميدهد كه ميانگين استفاده
دانشجويان از شبكه اجتماعي فيسبوک  1/36ميباشد كه
نمره بااليي را در استفاده از اين شبكه توسط دانشجويان
را نشان ميدهد و همچنين نشاندهنده محبوبيت اين
شبكه در نزد دانشجويان است.

متغير

متغير

استفاده از

سالمت

شبكه

اجتماعي

اجتماعي

بهطور كلي

ضريب

سطح

همبستگي

معناداري

**

-3/611

3/336

تعداد

933

فيسبوک

همانطور كه در جدول  1مشاهده ميشود بين
استفاده از شبكه اجتماعي فيسبوک و سالمت اجتماعي
دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد ( r = 3/611و
 )p = 3/336ولي اين رابطه در جهت معكوس ميباشد
بدين معني كه با افزايش استفاده از شبكه اجتماعي
فيسبوک سالمت اجتماعي كاربران كاهش مييابد.
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جدول  -6ضرايب همبستگي بين استفاده از شبکه اجتماعي

رابطه بين استفاده از شبكه اجتماعي فيسبوک و سالمت

فيسبوک و زيرمقياسهاي سالمت اجتماعي

اجتماعي دانشجويان بوده است .نتايج حاصل تجزيه و
مالک

زير مؤلفههاي سالمت اجتماعي
متغيرها/

شاخص

مجذور

سطح

شاخص

ضريب

ضريب

معناداري

همبستگي

همبستگي

3/11

3/611

استفاده از شبكه

3/336

فيس بوک
انسجام اجتماعي

-3/912

3/111

پذيرش اجتماعي

*

-3/191

شكوفايي اجتماع

بوده است .از لحاظ جنسيت نيز در مطالعه حاضر
دانشجويان دختر بيشتر از دانشجويان پسر از شبكه

3/111

3/331

كارشناسي با نيز نسبت به دو مقطع كارشناسي ارشد و

3/113

3/333

3/191

3/336

دكتري از شبكه فيسبوک استفاده كردهاند .بيشترين ميزان

اجتماعي
انطباق اجتماعي

استفاده كننده از شبكه فيسبوک بين گروه سني 62تا 19

فيسبوک استفاده ميكردند همچنين دانشجويان مقطع
**

مشاركت

تحليل توصيفي دادهها نشان داد كه بيشترين گروه سني

*

3/113

**

3/111

-3/121
-3/111

3/331
3/333

استفاده دانشجويان از شبكه فيسبوک بين 1تا  9ساعت
در شبانه روز و ميانگين ميزان استفاده دانشجويان از شبكه
اجتماعي فيسبوک باالتر از حد متوسط بوده است كه اين
ميزان نشاندهنده استقبال دانشجويان از اين شبكه

يافتههاي جدول  1نشان ميدهد كه رابطه معناداري
بين استفاده از شبكه اجتماعي فيسبوک و زير مقياسهاي
سالمت اجتماعي دانشجويان وجود دارد .از ميان زير
مقياسهاي سالمت اجتماعي انسجام اجتماعي -پذيرش
اجتماعي -انطباق اجتماعي و شكوفايي اجتماعي رابطه
معكوس با استفاده از شبكه اجتماعي فيسبوک دارند
بدين معنا كه با افزايش استفاده از شبكه فيسبوک اين
زيرمقياسها كاهش نمييابد ولي در زيرمقياس مشاركت
اجتماعي رابطه معنادار مثبتي با استفاده از شبكه فيسبوک
مشاهده شد و استفاده از شبكه اجتماعي فيسبوک با
ميزان مشاركت اجتماعي كاربران رابطه دارد و با افزايش
استفاده از شبكه ميزان مشاركت اجتماعي آنان افزايش
مييابد.
بحث و نتيجه
يكي از جنبههايي كه به نظر ميرسد با ورود شبكههاي
اجتماعي مجازي در آن دستخوش تغييراتي شده است
سالمت كاربران در حوزههاي گوناگون رواني ،اجتماعي،
جسماني  ...ميباشد لذا هدف از پژوهش حاضر بررسي

ميباشد .ميانگين كلي سالمت اجتماعي دانشجويان نيز در
حد متوسط بوده است .از ميان زيرمقياسهاي سالمت
اجتماعي باالترين ميانگين را مقياس پذيرش اجتماعي و
كمترين ميانگين را مقياس انطباق اجتماعي داشتهاند.
در تجزيه و تحليل دادهها مشخص شد كه بين ميزان
استفاده از شبكه اجتماعي فيسبوک و سالمت اجتماعي
دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد كه البته اين رابطه
در جهت معكوس بود بدين معنا كه با افزايش ميزان
استفاده از شبكه فيسبوک سالمت اجتماعي كاربران
كاهش مييابد .همانطور كه در قسمت پيشينه پژوهش
بيان شد تا كنون پژوهش به بررسي رابطه بين استفاده از
شبكه فيسبوک و سالمت اجتماعي دانشجويان انجام
نشده است و پژوهشهاي پيشين به ابعاد ديگري از
سالمت از جمله سالمت روحي ،رواني بيشتر توجه
كردهاند لذا در بررسي همسويي يا عدم همسويي از
تحقيقاتي كه به يكي از اين متغيرها توجه داشتهاند،
استفاده ميشود لذا نتيجه فرضيه اول پژوهش با تحقيقات
مورگان و كوتان و دوران همسويي نداشته ولي با نتايج
تحقيقات چارلين و ژائو همسويي دارد .همچنين از ميان
زيرمقياسهاي سالمت اجتماعي ،انسجام اجتماعي،
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پذيرش اجتماعي ،انطباق اجتماعي و شكوفايي اجتماعي

صحيح و مناسب از شبكههاي اجتماعي مجازي چون

با استفاده از شبكه اجتماعي فيسبوک رابطه معناداري در

فيسبوک در بين نسل جوان بينديشند .امروزه انفجار

جهت معكوس نشان دادند و تنها زيرمقياس مشاركت

اطالعات و ارتباطات تعاريف جديدي از ارتباطات

اجتماعي با استفاده از شبكه فيسبوک رابطه مثبت

اجتماعي را دربين افراد جامعه خصوصاً نسل جوان ارائه

معناداري داشت .اين نتيجه را ميتوان اينگونه تفسير كرد

كرده است كه بر جنبههاي مختلفي از زندگي از جمله

كه با افزايش ميزان استفاده از شبكه فيسبوک فرد با

سالمت اجتماعي آنها اثر ميگذارد همچنين پيشنهاد

گروهها و اعضاي متعددي در ردهبنديهاي مختلف آشنا

ميشود به منظور حضور هدفمند ،فعاالنه و هوشمندانه

شده و سعي دارد با آنها بر حسب عالقمنديهاي خود

دانشجويان در شبكههاي اجتماعي مجازي و به حداقل

ارتباطات گستردهاي را برقرار سازد و همين موضوع

رساندن تبعات نامطلوب در اين فضا ،دورههاي آموزشي

باعث افزايش ميزان مشاركت اجتماعي كاربران ميشود و

در همه سطوح بهويژه براي جوانان ،والدين ،مربيان در

افراد در فعاليتها و برنامههاي گروههاي متعدد هر چه

محيطهاي آموزشي ،شغلي و فرهنگي تعريف و ارائه شود

بيشتر مشاركت ميكنند .امروزه فضاهاي شبكههاي

لذا مديريت مناسب و توليد محتواي سالم و متناسب با

مجازي تعامالت متفاوتي با شكل سنتي ميان افراد برقرار

سليقه نسل جوان توسط برنامهريزان و مديران ميتواند به

ساخته است كه اين امر تأثير غيرقابل انكاري بر روابط

منظور كاهش تأثيرات مخرب فضاهاي شبكههاي

اجتماعي افراد به جاي گذاشته است لذا افراد فارغ از

اجتماعي مجازي و حفظ سالمت افراد جامعه در ابعاد

الزاماتي چون جنسيت ،طبقه ،قوم ،نژاد و مكان با يكديگر

مختلف از جمله سالمت اجتماعي كمک شاياني نمايد.

ارتباط برقرار كرده و بر اين اساس هويتهاي جديدي از

همانطور كه در قسمت پيشينه نيز بيان شد متأسفانه تا

خود نشان ميدهند لذا در اين فضا انسجام ،انطباق و

كنون پژوهشي به بررسي رابطه بين شبكه اجتماعي

پذيرش اجتماعي كاربران كاهش يافته و افراد بعد از مدت

فيسبوک و سالمت اجتماعي انجام نشده است لذا

زماني احساس بيگانگي با خود و جامعهاي كه در آن

پژوهشگران در ساخت ابزار پژوهش با محدوديتهاي

عضو ميباشد را احساس ميكند همچنين در فضاي

بسياري از جمله نبود ابزارهاي استاندارد و همچنين

مجازي افراد بيشتر دنباله رو اعضاي ديگر بوده و سعي

تحقيقات معتبر مواجه بودند .از جمله محدوديتهاي

دارند به نوعي خود را با الگوها و معيارهاي افراد جامعه

تحقيق حاضر انتخاب گروه نمونه از ميان دانشجويان

مجازي سازگار كنند لذا شكوفايي اجتماعي و

دورههاي دانشگاههاي شهر اصفهان است كه الزم است

خالقيتهاي فردي آنها كاهش يافته و به مرور زمان به

تعميم نتايج آن به دانشجويان ساير دانشگاهها با احتياط

افرادي فاقد خالقيت و مقلد ارزشها و عالئق ديگران

صورت گيرد.

تبديل ميشوند .همانطور كه بيان شد شبكههاي اجتماعي
مجازي از جمله فيسبوک از ابعاد مختلف بر جامعه
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