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Abstract
Introduction: Today, in addition to the physical and mental dimensions of health, its social 
dimension is also receiving increasing attention. Social health is the part of an individual›s health that 
emerges in the community. Meanwhile, the use of computer communication is expanding and marks 
the emergence of a new era in social communication. The aim of this study was to investigate the 
relationship between the use of social networks and social health of nursing and midwifery students 
of Tehran University of Medical Sciences.
Methods: This correlational and cross-sectional study was performed on 265 nursing and midwifery 
students of Tehran University of Medical Sciences. Data collection tools were a three-part questionnaire 
including personal information, measuring the level of social health and the use of social networks. 
After data extraction, descriptive statistics such as absolute and relative frequency and statistical tests 
such as Pearson correlation coefficient in SPSS software version 25 were used to analyze the data.
Results: The results showed that women with 142 people (53.6%) had the highest frequency and 
men with 123 people (46.4%) had the lowest frequency. Regarding age, the highest frequency was 
related to the age group between 18-21 (43.4%). Mean and standard deviation of social health scores 
of the studied units were 90 16 16.3 and mean and standard deviation of social network scores of 
the research units were 127.7 20 20.2 (total score 196) which shows that the average use of social 
networks is higher than It was moderate and the social health of the studied units was moderate. The 
findings also showed that social health has a direct and positive relationship with the use of social 
networks (P <0.05).
Conclusions: According to the research findings, given the wide level of use of social networks, this 
opportunity can be used and effective steps can be taken to promote students› social health.
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چکیده
مقدمــه: امــروزه عــالوه بــر ابعــاد جســمانی و روانــی ســالمت، بــه بعــد اجتماعــی آن نیــز توجــه روزافــزون مــی شــود. ســالمت اجتماعی 
بخشــی از ســالمت فــرد اســت کــه در عرصــه اجتمــاع بــه ظهــور مــی رســد. در ایــن میــان اســتفاده از ارتباطــات رایانــه ای در حــال 
گســترش اســت و بــه منزلــه ظهــور یــک عصــر جدیــد در ارتباطــات اجتماعــی اســت. هــدف ایــن مطالعــه بررســی ارتبــاط بیــن اســتفاده 

از شــبکه هــای اجتماعــی بــا ســالمت اجتماعــی دانشــجویان پرســتاری و مامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران مــی باشــد.
ــی دانشــگاه  ــتاری و مامای ــر از دانشــجویان پرس ــر روی 265 نف ــه ب ــی اســت ک ــوع همبســتگی و مقطع ــه از ن ــن مطالع روش کار: ای
ــردی، ســنجش  ــات ف ــا پرسشــنامه ســه قســمتی شــامل اطالع ــردآوری داده ه ــزار گ ــه اســت. اب ــران انجــام گرفت ــوم پزشــکی ته عل
ســطح ســالمت اجتماعــی و میــزان اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی بــوده اســت. پــس از اســتخراج داده هــا، جهــت تجزیــه و تحلیــل                       
 SPSS داده هــا از آمــار توصیفــی نظیــر فراوانــی مطلــق و نســبی و آزمــون هــای آمــاری نظیــر ضریــب همبســتگی پیرســون در نــرم افــزار

نســخه 25 اســتفاده گردیــد. 
یافتــه هــا: نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه زنــان 142 نفــر )53/6%( دارای بیشــترین فراوانــی و مــردان بــا  123 نفــر )46/4%( کمتریــن 
فراوانــی را داشــتند. در رابطــه بــا ســن بیشــترین فراوانــی مربــوط بــه رده ســنی بیــن 21-18 )43/4%( بــود. میانگیــن و انحــراف معیــار 
امتیــازات ســالمت اجتماعــی واحدهــای مــورد مطالعــه 16/3±90 و میانگیــن و انحــراف معیــار امتیــازات شــبکه هــای اجتماعــی واحدهای 
پژوهــش 20/2± 127/7 )نمــره کل 196( کــه نشــان مــی دهــد میانگیــن اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی باالتــر از حــد متوســط بــود 
و ســالمت اجتماعــی واحدهــای مــورد مطالعــه در حــد متوســطی قــرار داشــت. هــم چنیــن یافتــه هــای پژوهــش نشــان داد کــه ســالمت 

 .)P < 0/05( اجتماعــی بــا اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی ارتبــاط معنــی دار مســتقیم و مثبتــی دارد
نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه یافتــه هــای پژوهــش، مــی تــوان بــا توجــه بــه ســطح وســیع اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی از ایــن 

فرصــت اســتفاده کــرد و در جهــت ارتقــاء ســالمت اجتماعــی دانشــجویان گام هــای موثــری را برداشــت.
کلید واژه ها: سالمت اجتماعی، شبکه های اجتماعی، دانشجویان پرستاری و مامایی.
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مقدمه
ــردد  ــوب میگ ــه محس ــی جامع ــالوده اصل ــی ش ــط اجتماع رواب
ــود،  ــاي خ ــا گســترش پیونده ــود کنشــگران ب ــی ش و موجــب م
ــد )1(.  ــهیل نماین ــه تس ــاختار جامع ــود را در س ــاي خ ــش ه کن
ــراد و ارتباطــات  ــر احساســات اف ــردی ب ــن ف ــط بی ــن رواب همچنی
ــا  ــوان ب ــی ت ــرد را م ــک ف ــذارد. احساســات ی ــر مــی گ ــا تأثی آنه
ــرد  ــدن وی درک ک ــت ب ــدا و وضعی ــن ص ــورت، لح ــرکات ص ح
ــه  ــالمت، ب ــی س ــمانی و روان ــاد جس ــر ابع ــالوه ب ــروزه ع )2(. ام
بعــد اجتماعــی آن نیــز توجــه روزافــزون مــی شــود. البتــه مفهــوم 
ســالمت اجتماعــی در مقایســه بــا ســالمت جســمانی یــا روانــی، 
ــی و  ــالمت روان ــا س ــراه ب ــال هم ــن ح ــت و در عی ــر آشناس کمت
جســمانی یکــی از ســه ســتون مهــم تعریــف ســالمت را تشــکیل 
ــه و  ــرایط جامع ــاب ش ــی بازت ــالمت اجتماع ــد )3(. س ــی ده م
ــددي  ــی متع ــل اجتماع ــت و از عوام ــراد اس ــی اف ــط پیرامون محی
ــه  ــر از حرف ــل فرات ــن عوام ــه در ای ــه مداخل ــرد ک ــه میگی ریش
پزشــکی بــوده و حضــور جامعــه شناســان را در ایــن عرصــه طلــب                                                                                         
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــی ب ــوم ســالمت اجتماع ــد )4(. مفه ــی کن م
ســاال 1972 توســط بلــوک و بارســلو مــورد توجــه قــرار گرفــت. 
ایــن دو مفهــوم ســالمت اجتماعــی را بــا میــزان فعالیــت و عملکرد 
اعضــاء جامعــه متــرادف دانســته و شــاخص ســالمت اجتماعــی را 
ســاختند. آنــان تــالش کردنــد تــا بــا طــرح پرســش هــای گوناگون 
در ابعــاد جســمی، روانــی و اجتماعــی ســالمت فــردی، بــه میــزان 

ــه برســند )5(.  ــرد در جامع ــت و عملکــرد ف فعالی
بــه بــاور بســیاری از صاحــب نظــران جامعــه شناســی پزشــکی و 
اپیدمیولوژیســت هــا، عوامــل اجتماعــی نقــش مهمــی در ایجــاد، 
حفــظ و یــا از میــان بــردن ســالمت انســان دارنــد. اهمیــت توجــه 
بــه بعــد اجتماعــی توســعه و همچنیــن تاکیــد ســازمان بهداشــت 
جهانــی بــر ســالمت اجتماعــی در کنــار ســالمت فیزیکــی ســبب 
شــده اســت کــه امــروزه ســالمت اجتماعــی بــه عنــوان دغدغــه 
مشــترک جامعــه شناســان و برنامــه ریــزان توســعه در هــر                                                                                 
ــی از  ــی بخش ــالمت اجتماع ــد )6(. س ــمار آی ــه ش ــه ای ب جامع
ســالمت فــرد اســت کــه در عرصــه اجتمــاع بــه ظهــور مــی رســد 
ــت  ــی دانس ــالمت اجتماع ــوان دارای س ــی ت ــرد را م ــی ف و زمان
ــود را در  ــی خ ــای اجتماع ــش ه ــا و نق ــت ه ــد فعالی ــه بتوان ک
ــرد را دارای  ــی ف ــت زمان ــد )7(. در حقیق ــارف انجــام ده ــد متع ح
ــد فعالیــت هــا و نقــش  ســالمت اجتماعــی مــی دانیــم کــه بتوان
ــروز و ظهــور دهــد و  ــارف ب هــای اجتماعــی خــود را در حــد متع
بــا جامعــه و هنجارهــای اجتماعــی احســاس پیونــد و اتصــال کنــد.  
مفهــوم ســالمت اجتماعــی دارای شــاخص هــای متعــددی اســت 

ــی،  ــرش اجتماع ــی، پذی ــاد شــامل: انســجام اجتماع ــن ابع ــه ای ک
همبســتگی اجتماعــی، شــکوفایی اجتماعــی و مشــارکت اجتماعــی 
اســت. برنامــه ریــزی بــرای ارتقــای ســالمت اجتماعــی مــی توانــد 
ــد و  ــته باش ــی داش ــمی و روان ــالمت جس ــر س ــی ب ــرات خوب تأثی
بــی توجهــی بــه ســالمت اجتماعــی زمینــه افزایــش آســیب هــای 
روانــی و اجتماعــی در بیــن اقشــار جامعــه را فراهــم مــی کنــد )3(.
ــان  ــرعت در جه ــه س ــات ب ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــروزه فن ام
امــروز در حــال توســعه و گســترش اســت، دســتگاه هــای فناورانــه 
و اینترنــت و افزایــش روز بــه روز وســایل دسترســی بــه اینترنــت، 
زمینــه اســتفاده از ایــن فناوریــی هــا نیــز گســترش یافتــه اســت 
ــال  ــه ای در ح ــات رایان ــتفاده از ارتباط ــان اس ــن می )8(. و در ای
ــح داده  ــره ترجی ــه چه ــره ب ــر ارتباطــات چه گســترش اســت و ب
مــی شــود )2(. در عصــر حاضــر همــراه بــا دیجیتالی شــدن ســریع، 
ــش  ــال افزای ــان در ح ــی در جه ــای اجتماع ــانه ه ــتفاده از رس اس
ــانه  ــده در رس ــرف ش ــان ص ــا زم ــزارش ه ــاس گ ــر اس ــت. ب اس
هــای اجتماعــی در طــی 5 ســال اخیــر 1.5 برابــر افزایــش یافتــه 
اســت. پرکاربردتــری شــبکه هــای اجتماعــی عبارتند از: فیســبوک، 
ــو  ــاک و کی یوتیــوب، واتــس آپ، اینســتاگرام، وی چــت، تیــک ت
کیــو مــی باشــند )9(. شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی بــه دلیــل 
ــت  ــون قابلی ــی همچ ــات فراوان ــا و خصوصی ــت ه ــتن قابلی داش
ــی  ــودن، جهان ــت، ســیال ب ــم، تشــدید شــدن واقعی دسترســی دائ
ــودن، فضــای  ــودن، فرازمانــی، فــرا مکانــی و چنــد رســانه ای ب ب
مناســبی را بــرای آراء و عقایــد در اختیــار کاربــران قــرار مــی دهنــد 

 .)7(
ــای  ــانه ه ــای رس ــال ه ــواًل از پورت ــان معم ــان جوان ــن می در ای
ــی  ــت ویروس ــری هوی ــکل گی ــتگی و ش ــرای وابس ــی ب اجتماع
)خودافشــایی و ارائــه شــخصیت بــه صــورت دیجیتالــی( اســتفاده 
ــه  ــی ب ــای اجتماع ــانه ه ــال حاضــر، رس ــد )10(. در ح ــی نماین م
طــور دائــم بــر زندگــی جوانــان تأثیــر مــی گــذارد و رســانه هــای 
ــود در  ــانی خ ــالع رس ــرگرمی و اط ــداف س ــدا از اه ــی ج اجتماع
ــد.  ــرده ان ــوذ ک ــای آموزشــی نف ــا و فرآینده بســیاری از شــیوه ه
ــری  ــل تاثی ــه دلی ــی ب ــای اجتماع ــانه ه ــی، رس ــوزش عال در آم
ــب                       ــود جل ــه خ ــان را ب ــه محقق ــد، توج ــر دانشــجویان دارن ــه ب ک
کــرده انــد )11(. امــروزه افزایــش اســتفاده از رســانه هــای 
اجتماعــی بــه ویــژه در بیــن جوانــان، موجــب شــده کــه محققــان 
بــه بررســی تأثیــرات اســتفاده از رســانه هــای اجتماعــی بــر زندگی 
ــعه و  ــا توس ــد )2(. ام ــان بپردازن ــی جوان ــت روان ــره و وضعی روزم
پیشــرفت اســتفاده از رســانه هــای اجتماعــی از تحقیقــات مرتبــط 
بــا درک پیامدهــای و عــوارض روانپزشــکی اســتفاده از ایــن                       
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ــتر  ــه بیش ــی ک ــت )10(. از آنجای ــه اس ــی گرفت ــا، پیش ــانه ه رس
ــت  ــی اس ــانه های اجتماع ــایت های رس ــق س ــات از طری ارتباط
و بیشــترین زمــان صــرف ســایت های رســانه های اجتماعــی 
ــا  ــش م ــه دان ــد ب ــرات آن می توان ــاره تاثی ــق درب ــود، تحقی می ش
ــر اســتفاده از  ــد. بررســی تأثی ــان کمــک کن ــده جوان ــورد آین در م
رســانه هــای اجتماعــی بــر مهــارت هــای ارتباطــی و ویژگــی های 
ــت اســت )2(. ــز اهمی ــوزان و دانشــجویان حائ ــش آم عاطفــی دان
مشــارکت فعــال جوانــان در رفتارهــای اجتماعــی و شــهروندی بــه 
ــه  ــان در نظــر گرفت ــوان یکــی از شــاخص هــای توســعه جوان عن
میشــود و ارتقــاء ســالمت آنهــا یکــی از اهــداف اصلــی در سیاســت 
هــای کلــی ســالمت در کشــورهای مختلــف اســت در میان اقشــار 
جامعــه، دانشــجویان از اقشــار برگزیــده جامعــه و ســازندگان فردای 
ــمی،  ــالمت جس ــت س ــه وضعی ــه ب ــتند و توج ــور هس ــر کش ه
روانــی، اجتماعــی و فرهنگــی آنــان موجــب فراهــم آوردن 
زمینــه الزم بــرای تحقــق یــک زندگــی پویــا و ســالم در جامعــه 
ــان و  ــن اگرجوان ــد )12(. بنابرای ــد ش ــده خواه ــالهای آین ــرای س ب
دانشــجویان از ســالمت اجتماعــی برخــوردار باشــند، باعــث ایمنــی 
آنهــا در برابــر مســائل مــی شــود و آنــان بــه راحتــی مــی تواننــد 
بــا چالــش هــاي ناشــی از زندگــی جمعــی و رو بــه تکامــل جامعــه، 
بــا شــیوه هایــی کــه خانــواده و جامعــه، آنــان را ارزشــمند میداننــد، 

انطبــاق یابنــد و نقشــی مفیــد در جامعــه داشــته باشــند )4. 12(.
مطالعــه درویــش پــور و همــکاران )1397( نشــان داد کــه از نظــر 
ــی  ــالمت اجتماع ــجویان از س ــت دانش ــی اکثری ــالمت اجتماع س
ــی  ــش مظلوم ــن پژوه ــد )12(. همچنی ــوردار بودن ــطی برخ متوس
ــود  ــوع ب ــن موض ــر ای ــکاران )1398( بیانگ ــاد و هم ــود آب محم
ــرار  ــی ق ــت مطلوب کــه ســالمت اجتماعــی دانشــجویان در وضعی
ــارکت  ــه مش ــکاران )2020( ک ــام و هم ــه ت ــت )13(. مطالع نداش
کننــدگان آنــان دانشــجویان ســال آخــر پرســتاری بودنــد، نشــان 
ــوردار  ــی برخ ــی مطلوب ــالمت اجتماع ــجویان از س ــه دانش داد ک
نبودنــد )14(.  همچنیــن نتایــج ایــن مطالعــه نیــز نشــان داد کــه 
پاییــن بــودن انســجام اجتماعــی در دانشــجویان مشــارکت کننــده 
ــی الزم را در  ــارت و توانای ــه دانشــجویان مه ــود ک ــن ب ــر ای بیانگ
برخــورد بــا رویدادهــای اجتماعــی را نداشــته انــد )13(. یافتــه های 
پژوهــش تقوایــی یــزدی و همــکاران )1395( نشــان داد کــه بیــن 
روابــط دانشــجویان در شــبکه هــای اجتماعــی و میــزان ســالمت 

ــود دارد )15(. ــی داری وج ــاط معن ــان ارتب ــی آن اجتماع
بایــد توجــه داشــت کــه شــبکه هــای مجــازی دارای کارکردهــای 
مثبــت و منفــی مــی باشــند کــه بــا آمــوزش صحیــح و فرهنــگ 
ــت ارتباطــی  ــیله  آن عقالنی ــوان بوس ــی ت ــران آن م ــازی کارب س

ــا  ــه تنه ــوان ن ــی ت ــی را م ــای ارتباط ــانه ه ــترش داد. رس را گس
در جهــت چالــش و تضعیــف ارزش هــا و باورهــای ســنتی، بلکــه 
ــورد اســتفاده  ــز م ــا نی ــم ســنت ه ــه منظــور گســترش و تحکی ب
ــات  ــده از مطالع ــت آم ــج بدس ــه نتای ــه ب ــا توج ــرار داد )16(. ب ق
ــواره  ــه هم ــود ک ــاره نم ــه اش ــن نکت ــه ای ــوان ب ــی ت ــی، م قبل
بایــد ارتقــاء وضعیــت موجــود ســالمت اجتماعــی دانشــجویان در                                   

ــرد.  ــرار گی ــزی هــا مــورد توجــه ق برنامــه ری
ــی را  ــای اجتماع ــبکه ه ــتفاده از ش ــد اس ــوزش دانشــگاهی بای آم
ــل  ــکاری و تعام ــاط، هم ــراری ارتب ــکان برق ــه ام ــی ک ــا جای ت
ــعه  ــج و توس ــد، تروی ــهیل نمای ــم و تس ــش را فراه ــادل دان و تب
ــی  ــای اجتماع ــارت ه ــعه مه ــان توس ــن می ــد )17(. و در ای ده
ــت  ــروری اس ــی و ض ــری حیات ــتاری ام ــجویان پرس ــرای دانش ب
ــه  ــازی ارائ ــاده س ــر در آم ــه ای موث ــات حرف ــوزش ارتباط )2(. آم
دهنــدگان مراقبــت هــای بهداشــتی آینــده و بــه حداقــل رســاندن 
یــا حــذف ارتباطــات نادرســت و ارائــه مراقبــت ایمــن و بــا کیفیــت، 
ــج برخــی از  ــتا نتای ــن راس ــی باشــد )2(. در ای ــری ضــروری م ام
ــت  ــی از قابلی ــای اجتماع ــبکه ه ــد ش ــی ده ــان م ــات نش تحقیق
ــی  ــرد حــوزه عموم ــای کارک ــرای ایف ــادی ب ــات زی ــای و امکان ه
ــا  ــران آنه ــه کارب ــه ای ک ــه گون ــت. ب ــوردار اس ــهری برخ و ش
ــه تعامــل و  ــد از طریــق ایــن شــبکه هــای اینترنتــی ب مــی توانن
گفتگــوی آزاد پیرامــون مســائل و موضوعــات مختلــف بپردازنــد و 
باعــث شــکل گیری افــکار عمومــی شــوند )18(. افزایــش تعامالت 
اجتماعــی در میــان اعضــای جامعــه در اشــکال مختلــف از جملــه 
شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی، فرصــت هــای مناســبی را بــرای 
پیونــد بــا دیگــران، ایجــاد مشــارکت اجتماعــی، انطبــاق اجتماعــی، 
پذیــرش و شــکوفایی اجتماعــی و در مجمــوع ســالمت اجتماعــی 
افــراد تقویــت مــی کنــد )19(. بــر اســاس یافتــه هــاي پژوهشــی، 
برنامــه ریــزان جوامــع توســعه یافتــه تــالش مــی کننــد کــه میزان 
ســالمت اجتماعــی افــراد جامعــه خــود را ارتقــاء بخشــند و یکــی 
ــاي  ــبکه ه ــناخت ش ــی ش ــالمت اجتماع ــاء س ــاي ارتق از راه ه

ــر ایــن بعــد از ســالمتی میباشــد.  اجتماعــی تأثیرگــذار ب
ــر  ــی ب ــوزه عموم ــه و ح ــر فضــای مجــازی در ســاختار جامع تاثی
ــود  ــاس مقص ــر هابرم ــاس نظ ــر اس ــت، ب ــیده نیس ــی پوش کس
ــی  ــی از زندگ ــزی، قلمروی ــر چی ــل از ه ــی را قب ــوزه عموم از ح
اجتماعــی مــی دانــد کــه در آن، آنچــه بــه افــکار عمومــی منجــر 
ــه  ــاس یافت ــر اس ــرد )7(. ب ــکل بگی ــد ش ــی توان ــود م ــی ش م
ــالش                                                        ــه ت ــعه یافت ــع توس ــزان جوام ــه ری ــی، برنام ــاي پژوهش ه
ــود  ــه خ ــراد جامع ــی اف ــالمت اجتماع ــزان س ــه می ــد ک ــی کنن م
ــاء ســالمت اجتماعــی  ــاء بخشــند و یکــی از راه هــاي ارتق را ارتق
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ــد از  ــن بع ــر ای ــذار ب ــی تأثیرگ ــاي اجتماع ــبکه ه ــناخت ش ش
ــی  ــی جدای ــي جزئ ــالمت اجتماع ــد )15(. س ــی باش ــالمتی م س
ناپذیــر از عوامــل مختلــف اجتماعــي و فرهنگــي اســت و دانشــجو 
ــا  بــا محیــط هــای متنــوع و جدیــدي روبــه رو مــی گــردد کــه ب
زندگــي قبلــي و محیــط اجتماعــي گذشــته اش متفــاوت مي باشــد 
و در طــي دوران تحصیــل نیــز بــا مســایل و مشــکالت مختلفــی 
رو بــه رو خواهــد گردیــد کــه هــر کــدام مــی تواننــد بــر ســالمت 
اجتماعــی وی تاثیــر گــذار باشــند، و بــا توجــه بــه اهمیــت تأمیــن 
ســالمت اجتماعــي دانشــجویان و کمبــود اطالعــات الزم در 
ایــن زمینــه،  ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســي ارتبــاط اســتفاده از                                         
شــبکه هــای اجتماعــی بــا ســالمت اجتماعــی دانشــجویان  انجــام 

ــه اســت. گرفت

روش کار
پژوهــش حاضــر، توصیفــی و از نــوع مطالعــات همبســتگی 
ــه دانشــجویان  ــن پژوهــش شــامل کلی اســت . جامعــه آمــاري ای
مقطــع کارشناســی دانشــکده پرســتاری و مامایــی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تهــران مــی باشــد. نمونــه پژوهــش بــر اســاس فرمــول 
کوکــران و بــا اســتفاده از روش نمونــه گیــری تصادفــی ســاده در 
ــر  ــری 0/5،  265 نف ــدازه گی ــای ان ــان 95% و خط ــطح اطمین س
ــی دانشــگاه  از دانشــجویان مقطــع کارشناســی پرســتاری و مامای
علــوم پزشــکی تهــران بــود کــه در ســال تحصیلــی 1401 مشــغول 
ــا احتســاب ریــزش نمونــه تعــداد 280  بــه تحصیــل بودنــد کــه ب

نفــر در نظــر گرفتــه شــد. 
ــط  ــه محی ــس از کســب مجوزهــای الزم، پژوهشــگر خــود را ب پ
ــح داد و  ــش را توضی ــداف پژوه ــوده و اه ــی نم ــش معرف پژوه
ــد.  ــذ گردی ــش اخ ــای پژوه ــه ه ــه از نمون ــه آگاهان ــت نام رضای
تعــداد 280 پرسشــنامه بیــن دانشــجویان مقطــع کاشناســی 
ــل  ــه صــورت خودگزارشــی تکمی ــع و ب ــی توزی پرســتاری و مامای
شــد. کل مــدت زمــان جمــع آوری پرسشــنامه دو هفته بــود. از کل 
پرسشــنامه هــای توزیــع شــده 272 پرسشــنامه جمــع آوری شــد. 
از ایــن تعــداد نیــز 7 پرسشــنامه بــه دلیــل نقــص در پاســخگویی از 
رونــد مطالعــه حــذف و در نهایــت 265 پرسشــنامه وارد روند تجزیه 
و تحلیــل آمــاری شــد. پــس از اســتخراج، جهــت تجزیــه و تحلیــل 
داده هــا از آمــار توصیفــی نظیــر فراوانــی مطلق و نســبی و میانگین 
و آزمــون هــای آمــاری نظیــر ضریــب همبســتگی پیرســون در نرم 

افــزار SPSS نســخه 25 اســتفاده گردیــد.
ــامل  ــمتی ش ــه قس ــنامه ای س ــا پرسش ــردآوری داده ه ــزار گ اب
ــای  ــبکه ه ــتفاده از ش ــزان اس ــنجش می ــردی، س ــات ف اطالع

اجتماعــی و ســنجش ســطح ســالمت اجتماعــی  بــود. پرسشــنامه 
ــاری و  ــط انص ــی توس ــای اجتماع ــبکه ه ــتفاده از ش ــزان اس می
ــود. پرسشــنامه  ــکاران )1398( طراحــی و روانســنجی شــده ب هم
مذکــور دارای 28 عبــارت بــوده و نمــره دهــی بــه صــورت لیکــرت 
ــود.   ــم= 7 ) ب ــاًل موافق ــا کام ــم =1 ت ــاًل مخالف ــه ای (کام 7 نقط
ــدد   ــون مج ــتفاده از روش آزم ــا اس ــر ب ــورد نظ ــزار م ــی اب پایای

ــود )20(.  ــده ب ــت آم r=0/85 بدس
جهــت ســنجش میــزان ســالمت اجتماعــی، پرسشــنامه اســتاندارد 
ــای  ــه ه ــامل مولف ــه ش ــز ک ــی کی ــالمت اجتماع ــوالی س 25 س
ــی،  ــتگی اجتماع ــی، همبس ــرش اجتماع ــی، پذی ــجام اجتماع انس
ــتفاده  ــد، اس ــی میباش ــارکت اجتماع ــی و مش ــکوفایی اجتماع ش
شــد. آلفــای کرونبــاخ 71/6 بــرآورد شــد )21(. بــرای هــر یــک از 
گویــه هــای ایــن مفهــوم 5 گزینــه پاســخ قــرار داده شــد: کامــاًل 
موافقــم )5(، تــا حــدودی موافقــم )4(، نظــری نــدارم )3(، تاحدودی 
مخالــف )2( و کامــاًل مخالفــم )1(. نمــره ســالمت اجتماعــی افــراد 
ــا  ــا 58/33= ســالمت اجتماعــی کــم،  58/33 ت ــه صــورت  5 ت ب
ــالمت  ــا 125= س ــط و 91/7 ت ــی متوس ــالمت اجتماع 91/7= س

اجتماعــی زیــاد در نظــر گرفتــه شــد. 

یافته ها
در مطالعــه حاضــر تعــداد 265 نمونــه وارد مطالعــه شــدند. ویژگــی 
هــای جمعیــت شــناختی نمونــه هــای مــورد مطالعــه بــه این شــرح 
ــی و  ــر )53/6%( دارای بیشــترین فراوان ــان 142 نف ــی باشــد: زن م
ــتند. در  ــی را داش ــن فراوان ــر )46/4%( کمتری ــا  123 نف ــردان ب م
رابطــه بــا ســن بیشــترین فراوانــی مربــوط بــه رده ســنی بیــن 21-
18 )43/4%( و کمتریــن رده ســنی مربــوط بــه رده ســنی 22-25 
ــی  ــی بیشــترین فراوان ــا رشــته تحصیل ــود. در رابطــه ب )21/5%( ب
مربوطــه بــه رشــته پرســتاری )1/72%( و کمتریــن فراوانــی مربــوط 
ــا محــل ســکونت  ــود. در رابطــه ب ــی )17/9%( ب ــه رشــته مامای ب
اکثریــت دانشــجویان )70%( در خوابــگاه ســکونت داشــتند و )%30( 
نیــز بــا خانــواده حــود زندگــی مــی گردنــد. در رابطــه بــا اشــتغال 
بیشــترین فراوانــی عــدم اشــتغال بــا 69/4% بــود. اکثریــت واحــد 
ــس اپ را  ــی وات ــبکه اجتماع ــه  )61/5%( ش ــورد مطالع ــای م ه

مــورد اســتفاده قــرار مــی دادنــد )جــدول 1(.
یافتــه هــای پژوهش نشــان داد کــه از میان شــبکه هــای اجتماعی 
مختلــف، شــبکه واتــس اپ بیشــترین فراوانــی اســتفاده را دارا بوده 
ــی  ــازات ســالمت اجتماع ــار امتی ــن و انحــراف معی اســت. میانگی
واحدهــای مــورد مطالعــه 16/3±90 و میانگیــن و انحــراف معیــار 
ــش ±20/2  ــای پژوه ــی واحده ــای اجتماع ــبکه ه ــازات ش امتی
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127/7 )نمــره کل 196( کــه نشــان مــی دهــد میانگیــن اســتفاده از 
شــبکه هــای اجتماعــی بیشــتر از متوســط بــود )جــدول 2(.  

همچنیــن، نتایــج پژوهــش نمایانگــر ایــن موضــوع بــود کــه بیــن 
ــای شــکوفایی، همبســتگی،  ــه ه ــی و مولف ــای اجتماع ــبکه ه ش

انســجام و مشــارکت، ســالمت اجتماعــی ارتبــاط مســتقیم                   
معنــی داری وجــود دارد. امــا اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی بــا 
مولفــه پذیــرش اجتماعــی ارتبــاط معنــی داری نداشــت )جــدول 3(. 

 جدول 1: توزیع فراواني نمونه به تفکیک جنس، سن، اشتغال، رشته، سال و شبکه اجتماعی مورد استفاده

درصدتعدادمتغیر

جنسیت
14272/1زن
12327/9مرد

سن
21-1811543/4
24-225721/5

9335/1باالی 25

اشتغال
8130/6شاغل

18469/4غیر شاغل

رشته
19172/1پرستاری
8427/9مامایی

سال تحصیلی

5219/6اول
13249/8دوم
6323/8سوم

186/8چهارم

شبکه اجتماعی مورد استفاده
16361/5واتس اپ
4015/1تلگرام

6223/4اینستاگرام

جدول 2: میانگین و انحراف معیار مولفه های سالمت اجتماعی و شبکه های اجتماعی

میانگین ±انحراف معیار

سالمت اجتماعی

4 ± 19/6انسجام اجتماعی
3/9 ± 19/5پذیرش اجتماعی

4/5 ±  16/7همبستگی اجتماعی
3/7 ± 19/8شکوفایی اجتماعی
5 ± 20/1مشارکت  اجتماعی

20/2 ± 7/127استفاده از شبکه های اجتماعی

16/3 ± 90سالمت اجتماعی

جدول3: ارتباط بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با سالمت اجتماعی در واحدهای مورد پژوهش

شبکه های اجتماعی
سالمت اجتماعی

انطباق اجتماعیشکوفایی اجتماعیهمبستگی اجتماعیپذیرش اجتماعیانسجام اجتماعی

r= 0/482
P=0/061

r= 0/011
P=0/26

r= 0/637
P=0/0730

r= 0/415
P=0/0761

r= 0/526
P=0/0810

r= 0/531
P=0/068
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بحث و نتیجه گیری
هــدف اصلــی مطالعــه حاضــر تعییــن ارتبــاط بیــن میــزان اســتفاده 
ــا ســالمت اجتماعــی در دانشــجویان  از شــبکه هــای اجتماعــی ب
کارشناســی پرســتاری و مامایــی بــود. بــا توجــه بــه میانگیــن نمــره 
ــای  ــی واحده ــالمت اجتماع ــجویان، س ــی دانش ــالمت اجتماع س
ــتای  ــت. در راس ــرار داش ــطی ق ــت متوس ــه در وضعی ــورد مطالع م
ــی  ــور )1397( و مظلوم ــش پ ــات دروی ــر، مطالع ــش حاض پژوه
ــی  ــالمت اجتماع ــه س ــان داد ک ــز نش ــاد )1398( نی ــود آب محم
ــود  ــرار دارد )12.13(. وج ــطی ق ــت متوس ــجویان در وضعی دانش
ــت  ــی کیفی ــه روان ــی و وج ــن ســالمت اجتماع ــت بی ــاط مثب ارتب
ــاس  ــی و احس ــی و روان ــائل روح ــت مس ــی از اهمی ــی حاک زندگ
رضایــت منــدی در بــاال بــردن ســطح ســالمت اجتماعــی اســت. 
بــه طــوری کــه بــا افزایــش فرهمنــدی و احســاس رضایــت خاطــر 
ــری  ــی باالت ــالمت اجتماع ــه س ــراد جامع ــه، اف ــراد جامع ــن اف بی
خواهنــد داشــت )22(. البتــه مطالعــه حاضــر در دوران پســا 
ــه مســائل  ــود ک ــتنتاج نم ــوان اس ــی ت ــه، م ــا صــورت گرفت کرون
ــج  ــا در نتای ــه دوران کرون ــوط ب ــی مرب و مشــکالت روحــی و روان
حاصلــه و نامطلــوب بــودن امتیــاز ســالمت اجتماعــی تاثیــر گــذار 

ــوده اســت.  ب
همچنیــن یافتــه هــای پژوهــش نشــان داد کــه میــزان اســتفاده از 
شــبکه هــای اجتماعــی در دانشــجویان باالســت. در همیــن راســتا 
ــه هــای الســوالمی و همــکاران )2019(، وانــگ و همــکاران  یافت
)2021(، انصــاری و همــکاران )2018( و همچنیــن مرســین و 
ــزان اســتفاده از  ــز نشــان مــی دهــد کــه می همــکاران )2019( نی
شــبکه هــای اجتماعــی در دانشــجویان در حــد باالیــی قــرار دارد 

.)2.20.23.24(
یافتــه هــای پژوهــش نشــان داد کــه دانشــجویانی کــه از شــبکه 
هــاي اجتماعــی اســتفاده مــی کننــد از انســجام اجتماعــی، 
همبســتگی اجتماعــی، شــکوفایی اجتماعــی و مشــارکت اجتماعــی 
بیشــتری برخــوردار بودنــد. نتایــج چــن و یوئــن )2013( نیــز نتایــج 
ایــن مطالعــه را تائیــد مــی نمایــد )25(. نتایــج پژوهــش تقوایــی و 
همــکاران )1395( و کیــا و همــکاران )2012( نیــز نشــان داد کــه 

هرچــه فــرد بــا اعضــای شــبکه ارتبــاط بیشــتری داشــته باشــد از 
منابــع حمایتــی باالتــری برخــوردار خواهــد شــد. در نتیجــه میــزان 
ســالمت اجتماعــی وی نیــز افزایــش مــی یابــد )15.26(. همچنیــن 
ــازی و همــکاران )1399( نشــان مــی دهــد بیــن  ــه هــای نی یافت
اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی و مشــارکت اجتماعــی رابطــه 

ــاداری وجــود دارد )7(. مثبــت و  معن
ــؤوالن  ــدرکاران و مس ــت ان ــه دس ــردد ک ــی گ ــنهاد م ــذا پیش ل
ــه برگــزاري هــر چــه بیشــتر  فرهنگــی و آموزشــی دانشــگاهها ب
ــجویان  ــی دانش ــراي تمام ــط ب ــاي مرتب ــش ه ــمینارها و همای س
ــی  ــالمت اجتماع ــی و س ــط اجتماع ــطح رواب ــش س ــت افزای جه
آنهــا بپردازنــد. همچنیــن، برنامــه ریــزان نظــام ســالمت از طریــق 
تخصیــص اعتبــار جهــت برگــزاري کارگاه هــاي آموزشــی مهــارت 
ــاي ســالمت  ــود و ارتق ــد در جهــت بهب ــی توانن ــی م ــاي زندگ ه
ــردد  ــنهاد میگ ــد. پیش ــدي بردارن ــجویان گام بلن ــی دانش اجتماع
برنامــه ریــزان اجتماعــی فضــاي دانشــگاه را بــه گونــه اي طراحــی 
کننــد کــه دانشــجویان بــه صــورت داوطلبانــه و خودجــوش 
ــر  ــال ت ــود را فع ــاي مشــارکتی شــده و حضــور خ ــه ه وارد برنام
نماینــد، چــرا کــه گســتردگی ایــن فعالیــت هــا باعــث مــی شــود 
کــه دانشــجویان روابــط خــود را در حــوزه هــاي مختلــف فــردي، 

ــند. ــود بخش ــی بهب ــی و اجتماع خانوادگ
مطالعــه حاضــر ماننــد هر مطالعــه دیگــری دارای محدودیــت هایی 
بــود کــه از جملــه مــی تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: مطالعــه 
ــت  ــده اس ــام ش ــی انج ــتاری و مامای ــجویان پرس ــر در دانش حاض
کــه پیشــنهاد مــی شــود بــا نمونــه هــای دانشــجویان رشــته هــای 
دیگــر و در دانشــگاه هــای دیگــر و بــا تعــداد نمونــه بیشــتر هــم 

انجــام شــده و نتایــج مــورد مقایســه قــرار گیــرد. 

سپاسگزاری
ــش  ــه نق ــن مطالع ــام ای ــه در انج ــی ک ــه عزیزان ــان از کلی در پای
داشــته انـــد از جملــه دانشــجویان کارشناســی پرســتاری و مامایــی 

دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران تقـــدیر و تشــکر مــی گــردد.
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