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Abstract 

Social health is a function of various social and cultural factors and after entering the 

university, the student encounters a new environment that is different from his previous life 

and his previous social environment and during the study period with many problems. It will 

be found that each of them can harm his social health and considering the importance of 

ensuring the social health of students, this study was conducted to investigate the effect of 

social networks on students' social health. The research showed that students' social health as 

a social construct is affected by the quantity and quality of presence and activity in social 

networks. With the proliferation of means of disseminating information, the concentration of 

power in controlling information has disappeared, and on the other hand, the centers of power 

that have formed in social networks, around shared values, ideas, and interests, have 

disappeared. Social, cultural, political and economic's have emerged as powerful actors. 
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 چکیده

شود که با  اجتماعی تابعی از عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی است و دانشجو پس از ورود به دانشگاه با محیط جدیدی روبرو می سالمت
ای روبرو خواهد  باشد و در طی دوران تحصیل نیز با مسایل و مشکالت عدیده زندگی قبلی او و محیط اجتماعی گذشته اش متفاوت می

اند به سالمت اجتماعی او خدشه وارد کند و با توجه به اهمیت تأمین سالمت اجتماعی دانشجویان این مطالعه با تو گشت که هر کدام می
های اجتماعی بر سالمت اجتماعی دانشجویان انجام گرفته است. پژوهش حاکی از آن بود که سالمت اجتماعی  هدف بررسی تأثیر شبکه

های  پذیرد. با گستردگی واسطه های اجتماعی تاثیر می یت و کیفیت حضور و فعالیت در شبکهای اجتماعی از کم دانشجویان به عنوان سازه
های اجتماعی، پیرامون  انتشار اطالعات، تمرکز قدرت در کنترل اطالعات از میان رفته است و از سوی دیگر، کانونهای قدرتی که در شبکه

های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در نقش بازیگران قدرتمند، اظهار  رصهاند، در ع ها، و عالیق مشترک شکل گرفته ها، ایده ارزش
 .اند وجود کرده

 
 

 های اجتماعی، سالمت اجتماعی، دانشحویان.شبکه واژگان کلیدی:
 

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 مقدمه 

 هاحوزه شتریب در ما ،یاشبکه جامعه و اطالعات عصر به ورود با
 مثابه به نترنتیا .میهست گوناگون یکیتکنولوژ تحوالت شاهد

 انقالب یدستاوردها نیترمهم از یکی و« دیجد رسانه»
 ارتباطات در پخش و چاپی الگوها یهاتیازمحدود ارتباطات،

 ادغام اثر بر که دیجد یهادهیپد جمله از. است رفته فراتر
 گرفته، شکل ریاخ یهاسال در یارتباط مختلف یهایفناور

-یریعضوگ با هاشبکه نیا. است یمجاز یاجتماع یهاشبکه
 مختلف یهایساز انیجر در اندتوانسته کاربران از گانیرا یها

 بر هاشبکه نیا نیترمهم. باشند داشته عهده بر یاساس ینقش
 یما ،1بوک سیف: از اندعبارت مخاطب نیشتریب اساس

 برخالف زین رانیا در. [1]5دیفرندف ،0ترییتو ،3اورکات ،2سیاسپ
 به جوانان از یاریبس بوک، سیف یاجتماع شبکه بودن لتریف
 تبادل ارتباط، یبرقرار در شبکه نیا یفضا بودن متنوع لیدل

 شبکه نیا عضو یعموم عرصه نداشتن وجود و اطالعات آزادانه
 نظیر متعددی هایچالش با ،هادانشگاه از طرفی. اندشده

 علوم، عرصه در بویژه اطالعات انفجار سریع، کمی گسترش
 اجتماعی، تحوالت سایه در دانشگاه به نسبت هارویکرد تغییر

 روبرو...  و غامض خانوادگی و روانی عاطفی، مشکالت سیاسی،
 دانشجو و دانشگاه بر آن گذاری اثر و مذکور عوامل تعامل. است

 را عالی آموزش امر در ذیربط هایسازمان و متصدیان مسئولیت
 مشکالت اخیر هایسال در متأسفانه. نمایدمی دشوار بسی

http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=959235&_au=%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87++%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=959235&_au=%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87++%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=1032978&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 صعودی روند دانشجویان میان در اجتماعی و روانی و عاطفی
 نظیر نابهنجاری هایپدیده که جائی تا داشته ایکننده نگران

-به...  و تحصیلی افت مواد، مصرف سوء به گرایش خودکشی،
 داده قرار تأثیر تحت را دانشگاه پیشرفت جدی، موانع صورت

 و اجتماعی مختلف عوامل از تابعی اجتماعیسالمت. است
 محیط با دانشگاه به ورود از پس دانشجو و است فرهنگی
 اجتماعی محیط و او قبلی زندگی با که شودمی روبرو جدیدی
 با نیز تحصیل دوران طی در و باشدمی متفاوت اش گذشته
 کدام هر که گشت خواهد روبرو ایعدیده مشکالت و مسایل

 به توجه با و کند وارد خدشه او اجتماعی سالمت به تواندمی
 هدف با مطالعه این دانشجویان اجتماعی سالمت تأمین اهمیت
 دانشجویان اجتماعی بر سالمت اجتماعی هایشبکه تأثیر بررسی

 انجام گرفته است. 
 

 مبانی نظری
 سالمت مختلف، جوامع سالمتی ارزیابی محورهای از یکی

 در مهمی نقش اجتماعی سالمت. است جامعه آن اجتماعی
 آنجائیکه از. کندمی ایفاء جامعه هر کارآمدی و پویایی تضمین

 آگاه، افراد وجود ایجامعه هر شکوفایی و رشد برای مهم شرط
 سبب پیشرفت انگیزه تقویت و پرورش لذا. است خالق و کارآمد
 آنها نیازهای و عالیق و رفتار مناسب دهیجهت و انرژی ایجاد

 که آنجا از و باشدمی شده معین و ارزشمند اهداف راستای در
 هایزمینه تمام در کارکرد در ایعمده نقش اجتماعی سالمت
 ریزی برنامه که است بدیهی دارد اجتماعی و خانوادگی فردی،
 کامال دانشجویان اجتماعی سالمت تأمین در جامع و صحیح

  .رسدمی نظر به ضروری
 

 6یاجتماع یها شبکه مفهوم

 با یاجتماع یهارسانه ۀواژ از استفاده یجا به صاحبنظران یبرخ
 ۀواژ از استفاده ها،رسانه از دسته نیا یهاشبک کارکرد به توجه
 معتقد یبنا قیصد هلن. دهندیم حیترج را یاجتماع یهاشبکه
 دنینام یبرا که است یاواژهی اجتماعی هاشبکه هرچند است
 و ترعیوس ارتباطات یدارا خود انیم در که افراد از یگروه

-یم لیتشک را یارتباطات منسجم حلقه کی و هستند مستمر
 دنینام یبرا عمدتاً امروزه واژه نیا اما رود، یم کار به دهند،

 آن در تیعضو با افراد که رودیم کار به ینترنتیای هاهگایپا
 به آنها، قیعال با ییآشنا اعضا، ریسا اطالعات به یابیدست امکان

 لیتشک زین و یریتصو و یصوت ،یمتن داتیتول یگذار اشتراک
 یاعضا گرید از یبرخ با مشترک قیعال براساس ییهاگروه

 نسل ،یمجاز یاجتماع یهاشبکه .[2]کنندیم دایپ را گاهیپا
 ها،تیسا وب نیا در .هستند ینترنتیا یهاتیسا وب از یدیجد

 هم با یمجاز صورت به یمشترک محور حول ینترنتیا کاربران
-شبکه .دهندیم لیتشک را نیآنال یهاجماعت و شوندیم جمع

 امکانات تشانیفعال موضوع نوع با متناسب ،یاجتماع یها
 ن،یآنال یهایباز ،ینترنتیا یهاخبرخوان لیقب از را یگرید

 یبرقرار و یوتریکامپ یهالیفا و وهایدیو کردن آپلود تیقابل
 هایشانگزینه در نیز ی راشخص یهارسانه ریسا با ارتباط

  .[3]دارند
 

 یاجتماع یهاشبکه یهایژگیو
 :از اندعبارت یاجتماع یهاشبکه یهایژگیو نیترمهم از یبرخ

 وسعت؛ و یدسترس. 1

 بودن؛ نهیهز کم. 2

 بودن؛ یارسانه چند. 3

 ؛یانسان یساز شبکه و ییگراجمع. 0

 ؛ییگراتعامل. 5

 تخصص؛ و مهارت به ازین بدون یریگ بهره. 6

 ؛یفور ارتباط. 1
  .[0]مداومت و یوستگیپ. 0

 

 
 [5]یاجتماع راتییتغ و نترنتیا: 1شکل 

 

 یاجتماع یها شبکه یمنف یامدهایپ

 کذب اخبار و عاتیشا عیسر جیترو و یریگشکل -

 عدم زین و اعضا یواقع تیهو ییشناسا امکان عدم علت به    
 یهاشبکه کاربران توسط شده دیتول یمحتوا کنترل امکان
 ها،شبکه نیا یمنف یامدهایپ نیتر مهم از یکی ،یاجتماع
 که بود خواهد یکذب اخبار و عاتیشا عیسر جیترو و یریگشکل
 غالباً و خاص اهداف با و هاشبکه نیا یاعضا از یبرخ توسط

 .شود یم منتشر یاسیس
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 شبهات یالقا و ینید ضد غاتیتبل -

 و افراد ها،رسانه ریسا مانند زین ینترنتیا یاجتماع یهاشبکه در
 یهاوهیش با و شده نییتع شیپ از اهداف با مغرض یهاه گرو

 اعتقادات به حمله و ینید ضد غاتیتبل به اقدام مخصوص،
 میابییم در یابی شهیر و قیتحق از پس گاه. ندینمایم یمذهب

 و ییزدانید ها،شبکه نیا از یبرخ گردانندگان یاصل هدف که
 .است بوده مقدسات به حمله

 

 افراد یخصوص میحر نقض -

 اریاخت در را یامکانات و ابزارها ،یاجتماع یهاشبکه معموالً
 یدئوهایو و ریتصاو بتوانند هاآن تا دهند یم قرار خود کاربران

 طور، نیهم. دهند قرار خود یشخص صفحه در را شیخو
 هاشبکه نیا در زین را خود یشخص اطالعات توانند یم کاربران

 میحر حفظ یبرا ،یاجتماع یهاشبکه اغلب در. دهند قرار
 مثال، یبرا است؛ شده ارائهیی کارها راه افراد، یخصوص
 کاربر درخواست به توجه با را اطالعات و ریتصاو به یدسترس
 هر به را کاربر لیپروفا مشاهده اجازه ای و ندینمایم محدود

 لیقب از یمشکالت. ستندین یکاف هاراه نیا یول دهند؛ ینم یکس
 امکان عدم و یاجتماع یهاشبکه در یتقلب یها لیپروفا ساخت
 شودیم باعث ها،هرزنامه نیا یباال حجم لیدل به هاآن کنترل

 وارد یاجتماع یهاشبکه به یتقلب یهالیپروفا با یافراد که
 و ریتصاو نظر، مورد افراد یخصوص یهامیحر به ورود با و شوند

 در ریتصاو پخش به شروع و برده سرقت به را هاآن اطالعات
 .کنند نترنتیا
 

 اجتماع یواقع یها طیمح از ماندن دور و انزوا -

 د؛یگرد نخواهد یواقع جامعه نیگزیجا وقت چیه ،یمجاز جامعه
. کرد خواهد عمل یاجتماع تجارب کننده لیتسه عنوان به بلکه
 از و یجهان سطح در تا دهدیم امکان ما به یارتباط التیتسه
 یمشترک منافع که یاجتماعات با دیجدی ها ویش به دور، راه
 راه از اجتماعات» نیا به وستنیپ با جه،ینت در. میوندیبپ م،یدار
 یاجتماع روابط زین یواقع یایدن در تا بود میخواه قادر« دور
ی واقع جامعه شهروندان ریسا و همکاران گان،یهمسا با یبهتر

 .[6]میساز برقرار
 

 سالمت اجتماعی
 جسمی، کامل بهزیستی را سالمت بهداشت، جهانی سازمان

 تعریف رنجوری یا و بیماری نبودن صرف نه و اجتماعی و روانی
 نه و است روزمره زندگی ی برا منبعی سالمت براین بنا. کندمی

: باشدمی مختلف بعد 6 دارای سالمت. زندگی هدف برای
 سالمت عاطفی، سالمت روانی، سالمت جسمی، سالمت

 سالمت جویانه، لذت دیدگاه. سالمت و جنسی سالمت معنوی،
 منفی و مثبت هایجنبه تعادل و زندگی از رضایت با را اجتماعی

 سالمت گرایانه،کارکرد دیدگاه دیگر سوی از. کندمی بررسی
 میزان و معنادار هستی فردی، اهمیت به توجه با را اجتماعی
 اجتماعی سالمت.نگردمی خود وظائف ایفای برای افراد پتانسیل
 که میباشد اجتماعی محیط در تجربیاتشان از افرد درک بازتاب

 فردی میان حیث از اجتماعی سالمت های مالک با تضاد در
 مالک یا اجتماعی حمایت چون هایی مالک یعنی گیردمی قرار

 مثل گیرندمی خود به اجرایی شکل اجتماعی سطح در که هایی
 را اجتماعی سالمت و سالمت لذا. اجتماعی سرمایه هایارزیابی

 گری اثبات خود شامل که کرد سازی مفهوم ای گونه به باید
 برای مورد این تصدیق و اعتبار و اجتماعی هایگروه در فرد

 سالمت برای را مالک(، 1990)1کییزشود.  مختلف افراد
 و شناختی روان نظریه با همراستا که شمردمی بر اجتماعی

 که است معتقد کییز. کنندمی پیدا بسط اجتماعی شناختی جامعه
-می مطرح روانی سالمت امتداد در که)اجتماعی سالمت مدل

 یکپارچگی شامل( کند می فراهم را مثبت کارکرد زمینه و شود
 پذیرش اجتماعی، انسجام اجتماعی، نقش ایفای اجتماعی،
 :شود می زیر نمودار شرح به اجتماعی خودشکوفایی و اجتماعی

 

 
 : ابعاد سالمت اجتماعی2شکل 

 

 پیشینه تجربی پژوهش
های بررسی شبکه»ای با عنوان ، در مقاله[1](1391اسالمی )

 یبررس به« ها بر ابعاد مختلف زندگیاجتماعی و تأثیرات آن
 عنوانبه بوک سیف ها،آن خچهیتار ،یاجتماع یهاشبکه

 یهاشبکه راتیتاث و امروز یاجتماع شبکه نیترپرمخاطب
 ی پرداخته شده است. زندگ مختلف ابعاد در یاجتماع

 ریتاث»ای با عنوان ، در مقاله[0](1392امیرپور و گریوانی )
 رابطه یبررسبه «  جوانان یزندگ سبک بر یاجتماع یهاشبکه

 اند.پرداخته جوانان و یاجتماع یهاشبکه انیم
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 نتیجه گیری
 و داشته بشر اتیح قدمت به یانهیشیپ ،یاجتماع یهاشبکه

 گریکدی کنار در هاانسآن یاجتماع یستیهمز با آشکار یوندیپ
 از را یکنون عصر یاجتماع یهاشبکه تیقابل چه آن. دارند

 و یاجتماع یهاشبکهی ریگشکل بستر سازد،یم زیمتما گذشته
 ییتوانا تها،یقابل نیا. هاستآن یدرون ارتباطات یها زمیمکان

 نموده هاشبکه نیا بینص را قدرتی سنت معادالت در رییتغ
 و دیجد کنشگران ورود امکان ها،شبکه نیا مهم تیقابل. است
 محتوا، آزادانة دیتول گران،ید با گسترده تعاملی فضا وجود

 مراکز از هاآن استقالل و اطالعات، و دانش یگذاراشتراک
 قدرت بر،یسا یفضا یاجتماع یهاشبکه در. است یرسم قدرت
 محدود د،یجد گرانیباز نفع به اطالعات، انیجر یرسم کنترل

 را یمیعظ یاجتماع ةیسرما کنشگران، نیب روابط شبکه و شده
 انتشار یهاواسطهی گستردگ با سو، کی از. است کرده خلق

 و است رفته انیم از اطالعات کنترل در قدرت تمرکز اطالعات،
 ،یاجتماع یهاشبکه در که یقدرتی کانونها گر،ید یسو از
 در اند،گرفته شکل مشترک قیعال و ها،دهیا ها،ارزش رامونیپ

 نقش در یاقتصاد و یاسیس ،یفرهنگ ،یاجتماعی هاعرصه
  .اندکرده وجود اظهار قدرتمند، گرانیباز
 

 نامهواژه  
1. Facebook بوک سیف 

2. MySpace سیاسپ یما 

3. Orkut اورکات 
4. twitter ترییتو 
5. Trandfid دیفرندف 
6. Social network یاجتماع یها شبکه 
7. Keyes کییز 
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