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 چکیده

 در مجازي اجتماعی هاي شبکه کارکرد ارتقاي جهت الگویی تدوین هدف با حاضر پژوهش

 ،اجرا نظر از و کاربردي ،هدف نظر از پژوهش. شد انجام زنان سالمت وضعیت بهبود راستاي

 که بود مجازي هاي شبکه و زنان سالمت زمینه در الفع افراد آماري جامعه. بود پیمایشی توصیفی

 ابزار. شدند انتخاب نمونه عنوان به هدفمند روش به آنان از نفر 384 کوکران فرمول اساس بر

 و SPSS آماري افزارهاي نرم از ها داده وتحلیل یهتجز براي. بود پرسشنامهها   دادهگردآوري

SmartPLS آگاهی میزان خانواده، استحکام فردي، ویژگی  عامل10  کهداد نشان نتایج. شد استفاده 

 روانی، هاي ویژگی آنالین، جوامع اجتماعی، هاي شبکه کارآیی اجتماعی، مشارکت زنان،

ي ها شبکهبر تأثیرگذاري  اقتصادي کالن عوامل و اجتماعی هاي ویژگی فرهنگی،هاي  ویژگی

 کالن عوامل ،)802/0 (زنان آگاهی میزان  هستند و سه عامل مؤثرزنان سالمت اجتماعی مجازي بر

 .هستند اثرگذاري سهم باالترین داراي) 772/0 (اجتماعی يها  شبکهکارآیی و) 801/0 (اقتصاد

 ،قدرت در نابرابري کاهش یعنی ،ماعیاجت هاي الیه کاهش براي تالش گذاران الزم است سیاست

را در  مختلف  اجتماعی-اقتصادي هاي موقعیت با مرتبط ثروت و درآمد ،اجتماعی وجهه

 نسبت کشور مسئولین و ریزان برنامه رویکرد تغییر :مانند ییکارها راه .هاي خود قرار دهندفعالیت

 ها آن منفی نگاه حذف  وی مجازياجتماع يها  شبکهاز استفاده تی محدودبرداشتن و فضا این به

  .شده است  توصیه ها شبکه این کاربران مورد در
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  مقدمه

 همین به و است انسان حیات مسائل ابعاد ترین مهم از تردید بی جمعی و فردي سالمت

 لحاظ به اما باشد، می کشوري هر هداشتیب اندرکاران دست و محققان توجه مورد دلیل

 که دارد وجود متعددي تعاریف آن براي سالمت گستردگی و موضوع اهمیت

 است میالدي 1948 سال در جهانی بهداشت سازمان تعریف ها، آن نیتر شده رفتهیپذ

)Habersack, & Luschin, 2013:24.( جسمی، کامل آسایش و رفاه حالت سالمت 

 داراي سالمتی نیست عضو نقص یا و بیماري فقدان فقط و است اجتماعی و روانی

 و بدنی عدب که باشد می اجتماعی و عاطفی روحی، روانی، جسمی، مختلف ابعاد

 نرمال صورت به بدن اعضاي کامل عملکرد بر دال که نی اعلت به را سالمت جسمانی

 را سالمت زیادي سیارب عوامل وجود بااین کرد، درك توان می تر آسان همه از را ،است

 زندگی، سبک زیست، محیط وراثت، ها آن ترین مهم که دهند می قرار تأثیر تحت

 محفوظ ربابی،(باشند  می... و درمانی- بهداشتی خدمات اجتماعی، و اقتصادي وضعیت

1 شاخص سالمت؛ از منظور حاضر تحقیق در). 10: 1381 روحانی، و پور
HALE )امید 

 داشته زندگی به امید فرد اینکه بر عالوه عبارتی به. است) متیسال با توأم زندگی به

 سطح باالترین بتواند تا باشد برخوردار کافی جسمانی سالمت از است الزم باشد،

  .نماید کسب را مطلوبیت

 نظریه کردند مطرح سالمت بر را اجتماعی ارتباطات تأثیر که هایی نظریه اولین

 ).Berkman ,2000 :844( بودند بالبی دلبستگی یهنظر و دورکیم اجتماعی یکپارچگی

 و اجتماعی روانی، فیزیکی، نیازهاي رفع در مهم نقشی توانند می اجتماعی هاي شبکه

 در او به و کرده کمک مستقیماً فرد به توانند می شبکه اعضاء. نمایند ایفا اقتصادي

 توانایی و خانوادگی زمینه در را او کمبودهاي و نمایند یاري خود هاي تماس گسترش

 و اجتماعی یکپارچگی از باالیی سطح که افرادي. سازند برطرف حدودي تا فردي

                                                   
1. Health Life expectancy 
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Maher &(دهند  می نشان بهتري وضعیت با را خود سالمت دارند دوستان از قوي شبکه

2014:40, et al.( بیماري از ناشی ومیر مرگ میزان ،ضعیف اجتماعی ارتباطات برعکس 

دهد  می افزایش را ومیر مرگ درمجموع و ها خودکشی دفات،تصا عروقی، - قلبی

)2011, Almquist.( 

 یافته افزایش گیري چشم طور به جامعه در ها رسانه تأثیر و نفوذ فناوري، پیشرفت با

 سیاسی و اقتصادي اجتماعی، وضعیت بهبود براي اند دریافته گذاران سیاست. است

 ترین دسترس در و کارآمدترین بهترین، هجامع در علم گسترش و بسط براي و جوامع

 يها  رسانهدنیا، همه به آن گسترش و شدن جهانی پدیده با امروزه . هستندها  رسانهابزار

 از اینترنتی مطالعه و اینترنت از استفاده همزمان و اند کرده پیدا اهمیت ازپیش بیش نوین

 مناطق که شده هدهمشا اجتماعی بعد در نیز است و شده برخوردار بسیاري رونق

در حال حاضر  ).87: 1394غیاثوند، ( دارند اینترنتی منابع از بیشتري استفاده یافته توسعه

 امروز دنیاي در جمعی ارتباط فضاي مؤثرترین عنوان اجتماعی مجازي به هاي شبکه

 میان در باالیی نسبتاً نفوذ ضریب از ،خود عمرمحدود باوجود که دنشو می محسوب

  .)179: 1394شیخ و شامبیاتی،  (ندارخوردارب کاربران

 کننده تکمیل و کننده تقویت کارکرد مجازي اجتماعی هاي  شبکهندا  نشان دادهها پژوهش

بهمنی و (کنند  می ایفا کاربران خودگشودگی در مهمی نقش و داشته را انسانی ارتباطات

 آشنایی میزان یت،فعال هدفمندي چون  همچنین متغیرهایی.)119: 1394محمدي شکیبا، 

  تولید، و مصرف بخش در انتقادي اي رسانه سواد و فعالیت میزان فعال، زنان به نسبت

گر،  منتظر قائم و شعبان کاسه(دهد  می افزایش را سایبر فضاي از استفاده در زنان توانمندي

 عیاجتما هاي شبکه در مختلف سطوح در گرایانه جمع و فردگرایانه هاي و کنش) 43: 1394

: 1395(قدیمی  پژوهش هاي یافته ).1: 1397رضایی و غالمزاده، (شود  می دیده مجازي

و  دارند جامعه تأکید و علم رابط عنوان به علم سازي عمومی در ها رسانه نقش بر) 11

در . دارند میانجی نقش ،علم به باور ایجاد و سازي عمومی  درها رسانه ند کهنشان داد
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 را اجتماعی مجازي شبکه آمریکا در پزشکان از درصد 60که  شده گزارشاین زمینه 

 و درمان و کنند می استفاده اي حرفه هاي هدف ي نوین باها رسانهعنوان یکی از  به

 بدل و رد خود همکاران با خاص و مشابه هاي بیماري مورد در را خود هاي تجربه

 ).Masic ,2012 :48(کنند  می

 ها شهی اندرواج و طرح براي ابزارها نیتر يقوزي مجا اجتماعی يها  شبکهامروزه،

 ي،رو نیازا. اند  جوامعقلب بهها   نگرشوها   فرهنگنفوذ براي وسایل کارآمدترین و

 مبحث میان، این در و است گرفته قرار اجتماعی مباحث از بسیاري سرفصل نامشان

 و دیشمندانان گذشته، دهه طی که است موضوعاتی نیتر یاز اصل» ها  رسانهو زن«

 عبارتی، به. اند  پرداختهآن به زنان مسائل اندرکاران دست ویژه، به و شناسان جامعه

 يها  رسانهبا قیاس در اجتماعی يها  شبکهفرد منحصربه کامالً ارتباطی کارکردهاي

 به حوزه این بر حاکم اساسی يها  ارزشو زنان بر را آن کارکرد و آثار موضوع سنتی،

 و اجتماعی يها  شبکهپیرامون پژوهشی يها  برنامهو ادبیات در مهمی موضوع

فرقانی و مهاجري  .)37: 1392بخشی و همکاران، ( است کرده نوین تبدیل يها رسانه

در پژوهشی در شهر تهران گزارش کردند که رضایتمندي زنان از ) 161: 1396(

دي بیشتر به دلیل ي اجتماعی مجازي از سایرین بیشتر است و علل این رضایتمنها شبکه

  .فراغت آنان بوده است اوقات کردن پر تحصیلی و و شغلی نیازهاي پاسخگویی به

ناپذیر زندگی هر فردي در  سالمت، بهداشت و خدمات درمانی قسمت جدایی

نوعی نیازهاي  هاي مختلف زندگی خود به هر فردي در دوره. اش است طول زندگی

که با استفاده از امکانات موجود، سعی در کند  متنوعی در حوزه سالمت احساس می

 اجتماعی هاي شبکهبا توجه به استقبال زیاد افراد از .  نیازها را داردنیگویی به ا پاسخ

تواند امکانات مختلفی را در اختیار   در دو دهه اخیر، یکی از ابزارهایی که میمجازي

مرتضوي و آزادي ( است  مجازيهاي اجتماعی افراد در حوزه سالمت بگذارد شبکه

  ).167: 1396پرند، 
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 رتبه ایران دیجیتال هاي رسانه و اطالعات فناوري توسعه مرکز گزارش اساس بر

 اینترنت در جامعه افراد درصد 3/53 حدود و است دارا اینترنت نفوذ در را ام 13

 آمار اگرچه. هستند اجتماعی شبکه یک در عضویت داراي حداقل و دارند حضور

 گونه نی ارونق از نشان آمارها اما نیست؛ موجود رانی در ااجتماعی هاي بکهش از دقیقی

 در را سالمت بخش اصلی تولیت اینکه به توجه با میان این از .دارد ایران در ها سایت

 غیررسمی و رسمی شبکه 27 سازمان این دارد، عهده بر درمان و بهداشت وزارت ایران

  . است نموده يانداز  تاکنون راهرا

 تمرکزي نقاط بهبود راستاي در اجتماعی هاي شبکه به وزارتخانه این ورود علت

 در که است پیشرفت ایرانی - اسالمی الگوي بر مبتنی سالمت نظام تحول نقشه برنامه

 انواع اهمیت بر الگو این در است، رسیده وزیران هیات تصویب به 1391 سال

 خبرگان هاي شبکهتوان به   میملهج آن از. است شده تأکیدها   شبکهکارکردهاي

 جلب ،)14 بند (سالمت نظام وري بهره پایش هاي شبکه ،)12 بند (گذاري سیاست

 ترجمان و تبادل و مدیریت يها  شبکه،)19 بند (اجتماعی هاي شبکه هدایت و ها سرمایه

 نقاط از 70 بند در نهایت در .شاره کردا) 36 بند (تخصصی هاي حیطه در دانش

 مشکالت حل اولویت با سالمت هاي شبکه مدیریت گراي توسعه «بر نقشه، این تمرکزي

 علوم تحقیقاتی هاي شبکه جامع گزارش تحلیل (است شده تأکید» جامعه سالمت

  ).1392 ایران پزشکی

 و اطالعات فناوري توسعه مرکز هاي گزارش آخرین اساس بر سوي دیگر از

 40 حدود در که بوده علمی ها شبکه این يامحتو درصد 7/6 تنها دیجیتال هاي رسانه

 درصد 4 نتیجه در. ندارد عمومی کاربرد که بوده تخصصی نیز اطالعات این درصد

 زندگی وضعیت بهبود قابلیت و بوده کاربردي ،کاربران توسط شده ارائه علمی مطالب

 زنان سالمت درباره علمی اطالعات بخش به را درصد همین اگر است، دارا را ها آن

 توجه با. نیست برخوردار مطلوبی وضعیت از بخش این شود، می مشاهده دهیم، تعمیم
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که  رسد یمبه نظر  ،ویژه زنان ي اجتماعی مجازي بهها شبکهاستقبال عموم مردم از  به

مادران  آنان که در واقع ي نوین گامی در راستاي ارتقاء سالمتها رسانه با توان یم

  .  برداشتندینما یم ایفا ها خانوادهمحوري را در  قشکشور هستند و ن سازان ندهیآ

 شدنشکسته   درهمو تغییر باعث خود که مجازي، دنیاي با تعامل در امروزه زنان

 افزایش است، یافته  افزایش محیط و جامعه به نسبت شان ی آگاه،شود یها م چارچوب

 تغییر یا و ثیرتأ باعث گاه مردساالر، جامعه یک در متفاوت، تجارب کسب و آگاهی

 و آنان ذهن محیط، مورد در تفکر گاه و است شده ها آن رفتارهاي وها   نگرش،ها زهیانگ

 زنان گاهیجا و تیاهم به توجه با. است کرده عمیقی هاي چالش درگیر را تعامالتشان

 پرسش ،یاجتماع هاي شبکه از استفاده رشد به رو روند و گوناگون هاي نقش در

 هاي شبکه کارکرد ارتقاي جهت چه الگویی که است استوار اقعیتو این بر آغازین

 ارائه نمود؟ همچنین توان یمزنان  سالمت وضعیت بهبود راستاي در مجازي اجتماعی

 اجتماعی، مشارکت زنان، آگاهی میزان خانواده، استحکام فردي، ویژگی ده عامل از بین

 فرهنگی،هاي   ویژگیروانی، يها ویژگی آنالین، جوامع اجتماعی، هاي شبکه کارآیی

ي اجتماعی ها شبکهیک بر تأثیر  کدام اقتصادي کالن عوامل و اجتماعی هاي ویژگی

   هستند؟ مؤثرزنان سالمت وضعیت بهبود راستاي مجازي در

 

   بر مطالعات گذشتهي و مروري نظریمبان

 سالمت بر ها رسانه و اجتماعی هاي شبکه بودن مؤثر و مهم بیانگر که نظري مبانی

  .است گرفته قرار بررسی مورد مخاطبان است

  کاشت نظریه

 هاي رسانه اثرات به مربوط هاي نظریه پرکاربردترین از یکی عنوان به کاشت نظریه

 گربنر، جورج سرپرستی به گروهی پژوهشی فعالیت دهه دو محصول جمعی، ارتباط

مخاطب با  مواجهه اثر. ستا عام طور به جمعی ارتباط وسایل روي ارتباطات، پرداز نظریه
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 رایج، بینی جهان آموزش یا »کاشت «را آن گربنر که کند می تولید را چیزي رسانه،

  ).139: 1389 همکاران، و محمدپور (خواند می رایج هاي ارزش و ها نقش

  کاپال هاي میمی نظریه

 را جمعی ارتباط وسایل نیز دهنده سرایت هاي رسانه عنوان با کاپال ژوزف نظریه

 فرآیند طریق از ها آن اشاعه یا ها ایده تکثیر موجب که بیند می عواملی مجموعه عنوان به

 طریق از که هایی میمی. نامد می »میمی «را تقلید فرآیند این کاپال. شوند می »تقلید«

 از را ها آن مردم که هایی اصطالح و مدها نظیر شوند، می ایجاد جمعی ارتباط هاي رسانه

 تبدیل فرهنگ بهمرورزمان   بهکاپال، نظر به اند، گرفته یاد جمعی رتباطا هاي رسانه

 به را خود مخاطبان نگرش توانند می ها رسانه که دارد می اظهار وي ،رو نیازا. شوند می

  ).140: 1389 همکاران، و محمدپور (سازند دگرگون محیط

  جامعه – رسانه – مخاطب وابستگی نظریه

 بر و ساخت مطرح را جامعه – رسانه – مخاطب ستگیواب نظریه دیفلور ملوین

 و جامعه – مخاطبان – ها رسانه بینگانه   سهروابط از توان می که کرد تأکید نکته این

 که است معتقد وي. گفت سخن مخاطبان بر رسانه رفتاري و عاطفی شناختی، پیامدهاي

 ابهام،. است ابهام آن رفع سپس و مخاطبان در ابهام ایجاد ها، رسانه تأثیر پیامد اولین

 :1389 همکاران، و محمدپور (است یکدیگر با متناقض اطالعات برخورد از ناشی خود

 و فعالین (بازیگران شناسایی در نسبی باالیی جامعیت نظریه این اینکه به توجه با ).141

 اجتماعی هاي شبکه نمودن کاربردي و گسترش در ها آن نقش تعیین و) گذاران سیاست

 صنعتی گذار مرحله در که کشورهایی بررسی براي عموماً و است دارا را ارتباطی و

 کشورهاي جزو جهانی يبند  ردهدر ایران (دارد بیشتري کاربرد هستند، شدن

 به دستیابی جهت نظریه این روي بر حاضر تحقیق در) گردد می بندي طبقهتوسعه  درحال

  .شد خواهد بیشتري تأکید تحقیق اصلی هدف
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 از حاکی نظریه. کردند وضع 1976 سال در را نظریه این که فلور دي و روکیچ الب

 شخصی از ها وابستگی این و دارند ها رسانه به متفاوتی هاي وابستگی افراد که است آن

 .است متفاوت دیگر فرهنگ به فرهنگی از و دیگر گروه به گروهی از دیگر، شخص به

 مخاطبان وابستگی نظریه دهی اترین اصلی و ترین  مهم)1388 (ویندال سون و کوایل مک

 گیري جهت و دانستن براي جمعی هاي رسانه اطالعاتی منابع به مخاطبان بودنِ وابسته را

 حاضر تحقیق با انطباق جهت نظریه این در. کنند می ذکر اجتماعی رویدادهاي به نسبت

 هاي شبکه ،رسانه ازر  منظو؛باشند می زنان ،مخاطب از منظور: داشت بیان توان می

 هاي شبکه  ازکه است کاربردي به نسبت عموم دیدگاه جامعه، از منظورو اجتماعی 

  .دارند انتظار زنان سالمت جسمی وضعیت بهبود جهت اجتماعی

  يساز  برجستهنظریه

 مطرح را »يساز برجسته «نظریه رسانه، تأثیرات درباره) 1972 (شاو و کامبز مک

 جمعی ارتباط هاي رسانه آن، طریق از که است هایی شیوه از یکی ازيس برجسته اند، کرده

 هاي رسانه که است آن معناي به سازي برجسته. بگذارند اثر مردم عامه بر توانند می

 کنند می تعیینرا  اندیشند، می ها آن درباره مردم عامه که موضوعاتی و خبرها خبري،

 ).140: 1389 همکاران، و محمدپور(

  

  ت پیشینمطالعا

 مورد هنوز سالمت بر آن تأثیر و مجازي اجتماعی هاي شبکه موضوع کشور داخل در

 حدودي تا امر این که است نگرفته قرار روانشناسان و شناسان جامعه جدي توجه

 این با جامعه آشنایی عدم از ناشی هم اي اندازه تا و است مربوط موضوع یتازگ به

  .است شده ارائه مختلف تحقیقات نتایج از يا  خالصههادام در است، ارتباطی هاي رسانه

 از استفاده میزان بین رابطه بررسی به پژوهشی در) 1397 (مهاجري و فرقانی

. دنپرداز یمسال  29 تا 15 جوانان زندگی سبک تغییر و همراه تلفن اجتماعی يها شبکه
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 از نفر 384 بین يا  ساختهمحقق پرسشنامه پیمایش، روش از استفاده با منظور این به

 اي چندمرحله اي خوشه گیري نمونه روش از استفاده با تهران شهر سال 29 تا 15 جوانان

 تغییر همچون زندگی سبک يها  مؤلفهبین که است آن از حاکی آن نتایج. شد توزیع

 انتخاب در تغییر خودآرایی، در تغییر تغذیه، شیوه در تغییر پوشش، نوع در سلیقه

 فراغت اوقات گذران يها وهی شدر تغییر خرید، سبک در تغییر منزل، اثاثیه و دکوراسیون

 از استفاده میزان با کاربران روي در رو ارتباطات و تعامالت در تغییر و تفریح و

 استفاده ساعات افزایش با که يطور  به؛دارد وجود رابطه همراه تلفن اجتماعی يها شبکه

  .شود ی مبیشتر نیز زندگی سبک يها  مؤلفهزا یک هر در تغییر ،ها  شبکهاین از

 تغییر با اي رسانه مصرف رابطه بررسی به پژوهشی در) 1396 (جعفري و فتحی

 پیمایشی روش به اردبیل واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان بین در زندگی سبک

 رابطه زندگی سبک و اي رسانه مصرف بین که داد نشان تحقیق این نتایج. پرداختند

  .دارد وجود

 در تأثیر مدیریت و ارتباطی هاي کنش به تحلیل) 1395(موسوي  اجاق و میرزایی

 به معطوف کنش بارز حضور از حاکی مطالعه این نتایج. تلگرام پرداختند هاي گروه

 حضور براي فرصتی که نیا  باوجودتلگرام اجتماعی شبکه. است ها گروه این در هدف

 این در تعاملی و گفتگویی رابطه بر پیروي رابطه لیو ساخته فراهم گروه تشکیل و

 و تأیید راه از اغلب تلگرامی هاي گروه در کاربران خود بازنمایی. دارد غلبه ها گروه

 دهند می نشان نتایج همچنین. شود می انجام مخالفت و نقد فقدان در و ها پیام پذیرش

 براي افراد که است کرده وزبر جدیدي مفهوم با ها گروه این در حمایتگري هنجار که

 استفاده آن از ،هدفمند تأثیر مدیریت و مثبت ارتباطات گسترش مثبت، چهره عملکرد

  .کنند می

 در الکترونیک آموزش نقش در پژوهشی به) 1395(کندلجی  فتوحی و کیاء

 این آماري جامعه .پرداختند سالمت از اینترنتی جوان کاربران آگاهی سطح ارتقاي
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 فرمول اساس بر که بودند طباطبائی عالمه دانشگاه دختر دانشجویان از نفر 200 تحقیق

 روش از نمونه انتخاب براي و شدند انتخاب نمونه حجم عنوان به نفر 130 کوکران

 چارچوب اساس بر پژوهش هاي یافته ترین مهم  از.شد استفاده تصادفی گیري نمونه

 اطالعات و ها پیام که است این تمندي،رضای و استفاده نظریه یعنی مورداشاره، نظري

 رفتارهاي توسعه همچنین و نگرش تغییر در بهداشتی و پزشکی هاي پایگاه سالمت

 درصد جمعی، هاي رسانه سایر با مقایسه در و دارند بسزایی نقش کاربران بهداشتی

 مدل اساس بر این، بر عالوه. باشند می پاسخگو را ها آن اطالعاتی نیازهاي از باالیی

 نوع این خودشان، مطلوب سالمتی حفظ و تقویت براي نمونه افراد تفصیل، و احتمال

 سالمت مدیریت براي و کنند می تلقی مهم عامل یک عنوان به را بهداشتی اطالعات

  .برند می بهره ها آن از خود

 اجتماعی هاي شبکه از استفاده میزان رابطهدر پژوهش ) 1394 (خواجه زاده قلی

 و بررسی به سالمت، خوابگاه ساکن دختر دانشجویان: اجتماعی سالمت اب مجازي

 در اجتماعی سالمت با آن رابطه و مجازي اجتماعی هاي شبکه از استفاده میزان شناخت

 استفاده میزان بین که داد نشان پژوهش از حاصل نتایج. پردازد می دختر دانشجویان بین

 معنادار ارتباط دختر دانشجویان تماعیاج سالمت و مجازي اجتماعی هاي شبکه از

 اجتماعی، پذیرش و مجازي اجتماعی هاي شبکه از استفاده میزان بین. دارد وجود

 با و دارد وجود مستقیم و معنادار رابطه اجتماعی شکوفایی و اجتماعی مشارکت

 مشارکت اجتماعی، پذیرش سطح مجازي، اجتماعی هاي شبکه از استفاده میزان افزایش

 هاي شبکه از استفاده میزان بین اما یابد؛ می افزایش ها آن اجتماعی شکوفایی و ماعیاجت

 است؛ معکوس و معنادار رابطه اجتماعی انسجام و اجتماعی انطباق و مجازي اجتماعی

 و اجتماعی انطباق سطح مجازي، اجتماعی هاي شبکه از استفاده میزان افزایش با یعنی

  .کند می پیدا کاهش اجتماعی انسجام
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 عنوان به نوین اجتماعی هاي شبکه نقش بررسی به) 1394 (شاطري و الهی سیف

 زنان ویژه به خود، کاربران براي گسترده و باز فضایی ایجاد در تأثیرگذار رسانه یک

 اسنادي، هاي روش :از اند عبارت پژوهش این درکاررفته   بهيها روش. ندا پرداخته

 مشاهده، محتوا، تحلیل هاي تکنیک با پژوهش يها دهدا. پیمایشی و میدانیمطالعه 

 دانشجوي زنان پژوهش، آماري جامعه. است شده آوري جمع پرسشنامه و مصاحبه

 چارچوب. باشند می تهران دانشگاه و تحقیقات و علوم واحد اجتماعی علوم دانشکده

 هینظر هابرماس، ارتباطی کنش و عمومی حوزة نظریات از تلفیقی مطالعه این نظري

ها   دادهتحلیل از حاصل نتایج .باشد می خشنودي و استفاده و واسط کامپیوتر ارتباطات

 با اجتماعی و خانوادگی عاطفی، فردي، يها نهی زمدر کاربران رفتار تغییر دهندة نشان

 فعالیتی نوع همچنین باشد، می اجتماعی يها  شبکهاز استفاده نوع و میزان از تأثیرپذیري

 با کاربران یعنی دارد، نقش ارتباطی تفاهم ایجاد بر دارند، فضا این در کاربران که

 را ارتباطی مقاصد و پرداخته فضا این در گفتگو به مشترك مفاهیم و زبان از استفاده

 هی فرضاز کاربران، مهارت افزایش نقش هی فرضپژوهش این در. کنند می دنبال

 با نهایت در. شدند تأیید رفتار تغییر در تحصیالت نقش اجتماعی، و فرديهاي  ویژگی

 مسئولین و ریزان برنامه رویکرد تغییر: مانند ییکارها  راه،آمده دست  بهنتایج به توجه

 نوین، اجتماعی يها  شبکهاز استفاده محدودیت برداشتن و فضا این به نسبت کشور

 مشابه بومی يها تی سااندازي راه ها، شبکه این کاربران مورد در ها آن منفی نگاه حذف

 و جوانان به عمومی آموزش ،ها تی قابلو ها تی جذابهمان با ایران در بوك فیس

  .است شده ارائه... و آنان يها خانواده

  

 روش پژوهش

جامعـه آمـاري    . پیمایـشی بـود     کاربردي و از نظر اجرا توصیفی      ،پژوهش از نظر هدف   

افراد متخفعـال در زمینـه      (ن  هاي اجتماعی فعال در بخش سالمت زنا        کاربران زن شبکه  
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 نفر از آنان بـه      384 که بر اساس فرمول کوکران       بود) هاي مجازي   سالمت زنان و شبکه   

افزارهـاي    ها از نرم    وتحلیل داده   براي تجزیه . عنوان نمونه انتخاب شدند     روش هدفمند به  

دنبال به  . پرسشنامه بود ها    دادهابزار گردآوري    .شد استفاده   SmartPLS و   SPSSآماري  

آوري   تدوین مدل مفهومی و تشخیص متغیرهاي اساسی، ابـزاري مناسـب بـراي جمـع              

ي مراجعه بـه ادبیـات پـژوهش تهیـه و بررسـی        ا  مرحلهاطالعات الزم با رویکرد چهار      

طورکلی، ابـزار   به. ابزارهاي الزم مورداستفاده، ساخت ابزار و اجراي آزمایشی انجام شد  

پرسشنامه نهایی داراي   . ها است   ي مربوط به آن   شانگرهان و   ها  عاملپژوهش برآیندي از    

  .  گویه بود61

  

  ها  مقوله-1جدول 

  مفهوم  نماد  مقوله

X1  جنسیت  

X2 درآمد  

X3 سن  

X4 یسبک زندگ 

X5 تأهل 

X6 مذهب 

X7 قومیت 

X8 سطح تحصیالت  

X9 رشته و گرایش تحصیلی  

  )ویژگی فردي(

X10 تخشغلی  

X11 یها از بعد اجتماع  خانوادهتیاستحکام وضع 

X12 یها از بعد فرهنگ  خانوادهتی وضعاستحکام 

X13 يها از بعد اقتصاد  خانوادهتی وضعاستحکام 

  )ادهاستحکام خانو(

X14 یاسیها از بعد س  خانوادهتی وضعاستحکام 
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  مفهوم  نماد  مقوله

X15 یتیها از بعد امن  خانوادهتی وضعاستحکام 

X16 ها  از رسانهی فرهنگيور هبهر 

X17 مطالعه کتاب و روزنامه کاربرانسطح  

X18  وی و رادونیزیشده به تلو زمان اختصاص داده مدت 

X19 سواد فناوري اطالعات 

  ) زنانی آگاهزانیم(

X20 ها  از رسانهی آموزشيور بهره 

X21 ی اجتماعییشکوفا 

X22 یانسجام اجتماع 

X23 اجتماعیانطباق   
  )یمشارکت اجتماع(

X24 ی اجتماعرشیپذ 

X25 ی بودن مطالب آموزشدیمف 

X26 ی خود مراقبتيها  بودن آموزشکارا 

X27 ی شخصمی حرحفظ 

X28 ی سازمانمی حرحفظ  

هاي  کارآیی شبکه(

 )یاجتماع

X29 دسترسی سریع و آسان  

X30  ی تخصصي مجازيها شبکه 

X31  ی اجتماعيها  شبکهی دسترسزانیم 

X32 ی اجتماعيها  زنان به شبکهدگاهید 

X33 یها اجتماع زمان استفاده از شبکه مدت 

X34 ی اجتماعيها  شبکهتنوع 

  )نیجوامع آنال(

X35 ی اجتماعيها  در شبکه و خدماتتی فعالنوع 

X36  گرا بودن فرد  درونایگرا   برونیتیصفت شخص 

X37 ي تفکر انتقادداشتن 

X38 خودپندارهایشده  ادراك شتنیخو  
  )هاي روانی ویژگی(

X39 يخوداظهار 
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  مفهوم  نماد  مقوله

X40 شهرنشینی 

X41 دولت اندازه 

X42 درآمد نابرابري 

X43 اقتصادي رشد 

X44 تورم 

X45  اشتغال(بیکاري( 

X46 فقر مطلق و نسبی 

X47 عمومی مخارج 

X48 اقتصادي نابرابري 

X49  شدن صنعتی 

X50 کتشاخص فال 

  )يعوامل کالن اقتصاد(

X51 نفرین منابع  

X52 ی اخالقنی موازتیرعا 

X53 ها فرهنگ خرده 

X54  هاي سنتی در جامعه ارزش 
  )یهاي فرهنگ ویژگی(

X55 هاي اجتماعی بسترسازي فرهنگی دولت در شبکه 

X56 فرهنگ 

X57 ی اجتماعهیسرما 

X58 و مهارت زنانییتوانا  

X59 تماعی زنانپایگاه اج 

X60 نابرابري اجتماعی در جامعه 

  )یهاي اجتماع ویژگی(

X61 تعهد فرد به جامعهزانیم  
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  ها افتهی

 تحقیق هاي گویه عاملی  بار-2 جدول

  بار عاملی  گویه ها  بار عاملی  گویه ها  بار عاملی  گویه ها  بار عاملی  گویه ها

  جوامع آنالین  یمشارکت اجتماع  استحکام خانواده  ي فردیژگیو

X1 902/0  X11 872/0  X21 832/0  X30 847/0  

X2 876/0  X12 871/0  X22 841/0  X31 796/0  

X3 912/0  X13 889/0  X23 862/0  X32 733/0  

X4 889/0  X14 863/0  X24 867/0  X33 725/0  

X5 902/0  X15 842/0  X34 733/0  

X6 876/0  X35 802/0  

X7 912/0  
   زنانی آگاهزانیم

هاي  کارآیی شبکه

  اجتماعی
   روانیهاي ژگیوی

X8 889/0  X16  X25  88/0  X36 813/0  

X9 902/0  X17  X26 896/0  X37 823/0  

X10  876/0  X18  X27 932/0  X38 834/0  

X19   X28  924/0  X39 896/0  

X20   X29 933/0  X40 876/0  عوامل کالن اقتصادي  

   اجتماعیهاي ویژگی   فرهنگیهاي ویژگی

X40 902/0  X52 902/0  X56  902/0  

X41 876/0  X53 876/0  X57 876/0  

X42 912/0  X54 912/0  X58 912/0  

X43  889/0  X59 889/0  

X60 902/0  
X44 

902/0  

876/0  

X55 889/0  

X61 876/0  

X45 912/0  

X46 889/0  

X47 902/0  

X48  876/0  

X49 912/0  

X50 889/0  
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که بارهـاي عـاملی     این است که با توجه به4/0مالك مناسب بودن ضرایب بارها      

کـه   دهـد  یمـ  یافته نشان    رو  نیا از   ،دنباش یم 4/0 باالي   2شماره   طبق مندرجات جدول  

  قـرار موردسـنجش  گویه 61 مطلوب است و در نهایت هر      شان یبار عامل  سؤاالتتمام  

  .رندیگ یم

  

  اعتبار و روایی

آلفـاي  (نـی   درو/  شـاخص اعتبـار همـسانی      ،ي نهفتـه مـدل    هـا   عاملبراي تعیین اعتبار    

 دهنـده  نـشان جـدول  . ، شاخص اعتبار گویه ها و اعتبار مرکب محاسبه شـدند       )کرونباخ

. ي مربوطـه اسـت  ها عاملرابطه همه نشانگرها یا ) 2 باالي tبر اساس مقادیر (معناداري  

ضرایب آلفاي  3در جدول .  شواهد الزم براي تأیید اعتبار گویه ها فراهم است رو  نیااز  

  . استشده  دادهنشان   اعتبار مرکب براي ده عاملکرونباخ و شاخص

  

  ها عامل براي مرکب اعتبار و درونی همگونی اعتبار  مقادیر-3 جدول

  وضعیت  اعتبار مرکب  آلفاي کرونباخ  عامل

 مطلوب 951/0  950/0 ي فردیژگیو

 مطلوب  843/0   838/0 استحکام خانواده

 مطلوب 891/0  893/0  زنانی آگاهزانیم

 مطلوب 934/0  934/0 یاجتماعمشارکت 

 مطلوب 789/0 894/0 ی اجتماعيها کارآیی شبکه

 مطلوب 893/0 816/0 نیجوامع آنال

 مطلوب 903/0  957/0 یهاي روان ویژگی

 مطلوب 792/0  945/0 يعوامل کالن اقتصاد

 مطلوب 809/0  912/0 یهاي فرهنگ ویژگی

 مطلوب 843/0 702/0 یهاي اجتماع ویژگی
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 مقـادیر ضـریب آلفـاي       دهـد  یمـ  نـشان    3شـماره    ر که مندرجات جدول   طو  همان

هـر ده عامـل بـر اسـاس قاعـده نانـالی و              .  در نوسان است   95/0 تا   70/0کرونباخ بین   

، در وضـعیت مطلـوب همگـونی    دانند یم را براي این شاخص مطلوب 7/0برنستین که  

 شاخص اعتبار مرکب نیز     ، در مدل  ها  عاملاما در بررسی اعتبار براي      . درونی قرار دارند  

 که هر ده عامل در وضـعیت مطلـوبی   دهد یم نشان 2جدول .  اهمیت زیادي است  حائز

ـ ااز .  اسـت 95/0 تا  79/0دامنه این ضریب    . قرار دارند   در بررسـی سـه شـاخص    رو نی

با توجه به معنـاداري ضـرایب        (هیگو که اعتبار    شود یمارزیابی اعتبار مدل نتیجه گرفته      

و همچنین اعتبار ) 7/0بر اساس مقادیر باالي   (، اعتبار همگونی درونی     )عاملیاستاندارد  

بررسـی روایـی نیـز بـا        . مطلوب و مناسـب اسـت     ) 7/0بر اساس مقادیر باالي     (مرکب  

روایـی همگـرا   . استفاده از دو شاخص مهم روایی سازه، همگرا و تفکیکـی انجـام شـد      

ص اعتبـار مرکـب و روش فورنـل و           معناداري بارهاي عاملی هر عامل، شـاخ       لهیوس  به

  . سنجیده شدAVEالرکر براي محاسبه 

 که معناداري بارهاي عاملی همه نشانگرها را براي هـر           2 اطالعات جدول شماره    

بـاال بـودن شـاخص اعتبـار        . ، یکی از شواهد روایی همگراسـت      دهد یمده عامل نشان    

. راي روایـی همگراسـت   است تأیید دیگري بـ شده داده نشان  3جدول  نیز که در     مرکب

ایـن  .  نیـز محاسـبه شـد      AVEبراي حصول اطمینان از روایی همزمـان شـاخص مهـم            

شاخص که ریشه دوم میانگین توان دوم بارهاي عاملی است، براي هر ده عامل محاسبه   

  . استشده دادهصورت پررنگ نشان   به4و در قطر اصلی جدول 
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   براي هر عامل)روي قطر اصلی( AVE  و شاخصها عامل مجذور همبستگی بین –4جدول 

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  عامل

                    765/0 ي فردیژگیو

استحکام 

 خانواده
16/0  645/0                  

 ی آگاهزانیم

 زنان
24/0  35/0  627/0                

مشارکت 

 یاجتماع
42/0  36/0  28/0  704/0              

 يها شبکه کارآیی

 یاجتماع
19/0  27/0  28/0  27/0  904/0            

          781/0  21/0  23/0  19/0  40/0  24/0 نیجوامع آنال

هاي  ویژگی

 یروان
24/0  31/0  15/0  30/0  27/0  14/0  839/0        

عوامل کالن 

 ياقتصاد
12/0  19/0  22/0  28/0  29/0  19/0  26/0  875/0      

هاي  ویژگی

 یفرهنگ
17/0  20/0  18/0  25/0  31/0  29/0  32/0  21/0  861/0    

هاي  ویژگی

 یاجتماع
11/0  19/0  14/0  28/0  23/0  17/0  14/0  25/0  23/0  748/0  

  

 را براي ده عامل روي قطر اصلی AVE که مقادیر 4 شماره طبق اطالعات جدول

. دهد، روایی همگرا از طریق برآورد میانگین واریانس تبیین شده برقرار است می نشان

 جدول مشخص است از. شود  براي این شاخص مطلوب ارزیابی می5/0مقادیر باالي 

 در نوسان است، از 90/0 تا 62/0هاي این پژوهش بین   براي عاملAVEکه مقادیر 
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مقادیر غیر قطري در . شود روایی همگرا با استفاده از این شاخص نیز تأیید می رو، این

شرط روایی تفکیکی براي هر عامل بزرگ . هاست جدول مجذور همبستگی بین عامل

طور که  همان. هاست مل از همبستگی آن عامل با دیگر عامل آن عاAVEبودن مقدار 

ها از همبستگی   براي همه عاملAVEدهد شاخص   نشان می3مندرجات جدول 

رو روایی تفکیکی براي هر ده عامل وجود  تر است، از این ها بزرگ دو بین عامل دوبه

رهاي عاملی، باال بر اساس معناداري با(رو، شواهد دال بر روایی همگرا  از این. دارد

 براي AVE  بودن شاخص5/0طور باالتر از   و همین7/0بودن شاخص اعتبار مرکب از 

  . است)ها دو عامل هر عامل نسبت به مجذور همبستگی دوبه

 درصد 10 زیر دیپلم، دهندگان پاسخ درصد 6  که تحصیالتها نشان داد یافته

 درصد دکتري و باالتر 27 و  درصد کارشناسی ارشد29 درصد کارشناسی، 28دیپلم، 

مجازي را بین سه تا  هاي اجتماعیمدت استفاده از شبکه  درصد پاسخگویان40 .بودند

مطالعه  هاي اجتماعی در نمونه مورد محبوبیت شبکه بیشترین .گزارش کردندسال پنج 

  .بوك، تلگرام و اینستاگرام تعلق داشت اجتماعی فیسهاي  به ترتیب به شبکه

اقدام  SmartPLS يافزار نرمدر فضاي  يمعادالت ساختارر اساس روش  بدر ادامه

  .شود یم به تعیین ارتباط بین متغیرها
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  معادالت ساختاري مدل در مسیر  ضرایب-1 نمودار

  

کننده وجود رابطه  ضریب مسیر بیان، 1نتایج نمودار شماره  بر اساس مندرجات

در حقیقت همان . یر مکنون استی خطی و شدت و جهت این رابطه بین دو متغعلّ

تر رگرسیون ساده و  هاي ساده ضریب رگرسیون در حالت استاندارد است که در مدل

 است که اگر برابر با صفر شوند، 1+ تا -1 بین عددي .شود یچندگانه مشاهده م

 بر این اساس طبق .ی خطی بین دو متغیر پنهان است علّه نبود رابطهدهند نشان
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عنوان عوامل تأثیرگذار در مدل شناسایی شدند و   گفت هر ده عامل بهنتوا یممندرجات 

 وضعیت بهبود راستاي دري اجتماعی مجازي ها شبکههر ده عامل بر تأثیرگذاري 

ي بر تأثیرگذاري  فردیژگیوعامل که  نشان داد ها افتهی.  هستند مؤثرزنان سالمت

 تأثیر مثبت و زنان متسال وضعیت بهبود راستاي دري اجتماعی مجازي ها شبکه

 ی آگاهزانیم، )439/0(معنادار  تأثیر مثبت و  خانوادهاستحکام. دارد) 911/0 (معناداري

 زنان سالمت وضعیت بهبود راستاي دري اجتماعی مجازي ها شبکه بر تأثیرگذاري زنان

ي اجتماعی ها شبکهی بر تأثیرگذاري  اجتماعمشارکت، )823/0(معنادار تأثیر مثبت و 

 کارآیی، )204/0 (و معنادارتأثیر مثبت  زنان سالمت وضعیت بهبود راستاي درزي مجا

 بهبود راستاي دري اجتماعی مجازي ها شبکهی بر تأثیرگذاري  اجتماعيها شبکه

 بر تأثیرگذاري نی آنالجوامع، )409/0(تأثیر مثبت و معنادار  زنان سالمت وضعیت

تأثیر مثبت و  زنان سالمت وضعیت بهبود راستاي دري اجتماعی مجازي ها شبکه

 دري اجتماعی مجازي ها شبکهی بر تأثیرگذاري  روانهاي ویژگی  و)415/0(معنادار 

همچنین . دارد )298/0(معنادار تأثیر مثبت و  زنان سالمت وضعیت بهبود راستاي

 بهبود راستاي دري اجتماعی مجازي ها شبکهي بر تأثیرگذاري  کالن اقتصادعوامل

ی بر  فرهنگهاي ویژگی، )569/0(تأثیر مثبت و معنادار  زنان متسال وضعیت

 تأثیر زنان سالمت وضعیت بهبود راستاي دري اجتماعی مجازي ها شبکهتأثیرگذاري 

ي اجتماعی ها شبکهی بر تأثیرگذاري  اجتماعهاي ویژگیو ) 382/0(مثبت و معنادار 

  .دارد) 482/0(و معنادار  تأثیر مثبت زنان سالمت وضعیت بهبود راستاي درمجازي 

  .در ادامه به بررسی این امر پرداخته خواهد شد

ـ  اختالف آماري نظر از نمونه همبستگی ضریب آیا که  این تعیین براي  بـا  داري  امعن

 بر ایـن   فرض روش این در .می شود  استفاده تست تی یا t آزمون از ،خیر یا صفر دارد 

 اگر میزان آماره    .باشد  می خطی ها  آن رابطه و بوده دومتغیره نرمال x و y توزیع که است

t  نمـودار  . تر باشد حاکی از معنادار بودن ضرایب برآوردي اسـت       بزرگ 2مطلق    از قدر

  .دهد زیر این واقعیت را نمایش می
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  ی جهت معناداري ضرایب تحلیل مسیرجزئمدل حداقل مربعات  t آماره -2نمودار 

  

متغیرهـاي  ) سهم اثرگـذاري  (ي  بند  تیاولون   هدف تبیی  ،در مبحث تجزیه واریانس   

 زنان سالمت وضعیت بهبود راستاي در مجازي اجتماعی يها   شبکه تأثیرگذاري  بر مؤثر
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، )802/0( به ترتیب میزان آگاهی زنان   5مثال با توجه به جدول شماره         عنوان  به. باشد  می

اراي بـاالترین  د) 772/0(هـاي اجتمـاعی    و کارآیی شـبکه   ) 801/0(عوامل کالن اقتصاد    

 بهبـود  راستاي در مجازي اجتماعی يها   شبکه تأثیرگذاري اولویت و سهم اثرگذاري بر    

  .ندباش می زنان سالمت وضعیت

  

  آماره تجزیه واریانس مدل تحقیق-5جدول 

میزان آماره تجزیه 

 واریانس

  شاخص

  میزان آگاهی زنان  802/0

  عوامل کالن اقتصادي  801/0

  اي اجتماعیه کارآیی شبکه  772/0

  استحکام خانواده  756/0

  مشارکت اجتماعی  752/0

  هاي اجتماعی ویژگی  734/0

  هاي فرهنگی ویژگی  713/0

  هاي روانی ویژگی  697/0

  جوامع آنالین  657/0

 ویژگی فردي  628/0

  

 هـاي  منحنـی  و تجربـی  هـاي   منحنـی  میان شباهت سنجش براي برازش نیکویی از

 و بر اساس شاخص بنتلـر  PLS هاي الگوریتم  اساس نتایج در بر .شود  می استفاده نظري

  .شده مدل نهایی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و ضرایب تبیین و تبیین اصالح بونت
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  هاي تحقیق  مابین دادهشده اصالحیین بیین و ضریب تب ضریب ت-6جدول 

    شده اصالحضریب تبیین  ضریب تبیین

 سالمت زنان  927/0  927/0

  

  هاي نیکویی برازش مدل  شاخص-7جدول 

  مدل برآورد شده مدل اشباع شاخص

SRMR  043/0  053/0 

GFI 8971/0 8571/0 

  

ــماره   ــدول ش ــاس ج ــر اس ــاخص 7 ب ــت  GFI ش ــوبی اس ــعیت مطل ــدل در وض  : م

 بین آن مقدار و شده ساخته دو کاي مقیاس تبدیل بر اساس شده هنجار برازش شاخص

. رود  می بکار کامل مدل با مقید مدل یک مقایسه براي شاخص این. کند  می تغییر 1و   0

 GFIمدل حاضر داراي میزان آماره که توان بیان داشت  با توجه به مقدار این شاخص می

 .باشد  درصدي است که داراي مقدار قابل قبولی جهت پذیرش نتایج مدل می60حدوداً  

تر از آن است کـه      درصد و پایین   5 نیز در حدود     SRMRراي شاخص   قبول ب   دامنه قابل 

ت مدل در وضعیت مطلوبی قرار دارد و به عبارتی ایـن یافتـه              بازلحاظ این شاخص نس   

 در مجازي اجتماعی هاي شبکه کارکرد ارتقاي جهت الگویی که براي تدوین دهد نشان می

 اسـتحکام  فـردي،   ویژگـی بایست بـه ده عامـل     زنان می  سالمت وضعیت بهبود راستاي

 جوامـع  اجتمـاعی،  هـاي   شـبکه  کارآیی اجتماعی، مشارکت زنان، آگاهی میزان خانواده،

 کـالن  عوامـل  و اجتمـاعی  هاي  ویژگی فرهنگی، هاي  ویژگی روانی، هاي  ویژگی آنالین،

گیري درست زنان  بهره تواند منجر به  مییادشده  عامل10توجه نمود و مدلی با  اقتصادي

آنان باشد و بـر اسـاس نتـایج          هاي اجتماعی مجازي در راستاي بهبود سالمت        از شبکه 

  .توان گفت که تأثیرگذاري هر ده عامل مثبت و معنادار است می تحلیل مسیر
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   آماره تجزیه واریانس مدل تحقیق-8جدول 

  شاخص  میزان آماره تجزیه واریانس تیاولو

  میزان آگاهی زنان  802/0 1

   اقتصاديعوامل کالن  801/0 2

  هاي اجتماعی کارآیی شبکه  772/0 3

  استحکام خانواده  756/0 4

  مشارکت اجتماعی  752/0 5

  هاي اجتماعی ویژگی  734/0 6

  هاي فرهنگی ویژگی  713/0 7

  هاي روانی ویژگی  697/0 8

  جوامع آنالین  657/0 9

 ویژگی فردي  628/0 10

  

عامل میزان آگاهی زنان دهد سه   نشان می8طور که مندرجات جدول  همان

) 772/0(هاي اجتماعی  و کارآیی شبکه) 801/0 (ي، عوامل کالن اقتصاد)802/0(

هاي اجتماعی مجازي در راستاي بهبود  ترین عوامل در تأثیرگذاري شبکه عنوان مهم به

سازي  منظور بهینه هستند و توجه به این سه عامل بیش از سایر عوامل به سالمت زنان

بهبود سالمت  در راستاي هاي اجتماعی مجازي  استفاده درست از شبکهبستري براي

  .اهمیت دارد زنان

 
 

  گیري نتیجه

راستاي هاي اجتماعی مجازي در  منظور تأثیرگذاري بیشتر شبکه ها نشان داد به یافته

 خانواده، استحکام فردي، بایست به ده عامل ویژگی  میبهبود وضعیت سالمت زنان

 آنالین، جوامع اجتماعی، هاي شبکه کارآیی اجتماعی، ن، مشارکتزنا آگاهی میزان
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 ياقتصاد کالن و عوامل اجتماعی هاي ویژگی فرهنگی، هاي ویژگی روانی، هاي ویژگی

هاي  جهت ارتقاي کارکرد شبکهتوجه ویژه نمود که همه این عوامل در قالب مدلی 

هاي  شبکه. هستند مطرح اجتماعی مجازي در راستاي بهبود وضعیت سالمت زنان

 و در واقع در تولید محتوا ندستهکه مخاطب محور  واسطه این اجتماعی مجازي به

 را اي تازه هاي فرصت، ها انسان مختلف هاي گروه براي مخاطبین نیز نقش فعاالنه دارند

، بسیار اند  بـراي زنان داشتهها فناوري گفت، ارمغانی که این توان می، اما اند کردهخلق 

  . مند بوده استارزش

، به دلیل کنند می زندگی توسعه درحالویژه آنـانی کـه در کشـورهاي  زنان، به

 محدودي براي برقراري هاي پنجره مرسوم، اغلب هاي سنتشرایط حاکم بر جامعه و 

  فراوانی را جهت آگاهیهاي پنجره مجازي هاي اجتماعی شبکه. ارتباط با دیگران دارند

، از ها فرصت، اما در کنار این ندا راي زنـان بـه ارمغان آوردهبخشی و هوشیارسازي ب

 همچنین . تعامل در فضاي مجازي براي زنان نباید غافل ماندهاي آسیبتهدیدها و 

 کارآیی و ياقتصاد کالن عوامل زنان، آگاهی ها نشان داد که سه عامل میزان یافته

هاي اجتماعی  تأثیرگذاري شبکهدر  سهم و اولویت باالترین داراي اجتماعی هاي شبکه

 از فرهنگی وري میزان آگاهی زنان بر اساس بهره. هستند مجازي بر بهبود سالمت زنان

هاي  رسانه به شده داده اختصاص زمان ها، میزان مطالعه کتب و نشریات، مدت رسانه

  . یابد ها تحقق می رسانه از آموزشی وري اطالعات و بهره فناوري جمعی، سواد

 مجازي امکان هاي اجتماعی صورت است که شبکه سم تأثیرگذاري بدینمکانی

 تا ندا حضور زنان را بدون محدودیت زمانی و مکانی در جوامع کنونی فراهم آورده

حوزة عمومی مربوط به خود را در ایـن فضـا شکل دهند و به این طریق حضور و 

لحاظ قانونی و عرفی از  هزنانی کـه ب. اثبات برسانند مشارکت خود را در جامعه به

 دور اند کرده که خودشـان درك طور آنحضور در جامعه و معرفی خود به جامعه، 

 مجازي، بـا بیـان هاي اجتماعی شبکه، از این راه و با شـرکت در اند شده داشته نگه
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انتشار دانش از طریق  .کنند می و دریافت و تبادل آرا، خویشتن را ابراز ها دیدگاه

 مجازي امکان دسترسی ارزان و آسان همگان را در مقیاس انبوه اي اجتماعیه شبکه

دادن به یک  ویژگـی دیگـر، دموکراتیک بودن آن است که امکان شکل. سازد میفـراهم 

همچنین . دهد میوگو و ایجـاد حـوزة عمومی از طریق فضاي مجازي را  فضـاي گفت

ح آگاهی و توانمندي زنان سبب رتقاي سطبایست بدین نکته توجه داشت که ا می

هـاي مختلف از جمله امر مشارکت یعنی دخالت   سطح آگاهی جامعه درزمینـهشود می

 در همۀ امـور که با زندگی آنان سروکار دارد، افزایش جانبه همهداوطلبانه، آگاهانه و 

  .  در امور تأثیر بگذاردگیري تصمیمیابـد و بـر فرآیندهاي 

، کشورهایی که دهند می از نیروي فعال جامعه را تشکیل  زنان نیمیازآنجاکه

 تري پررنگ مختلف حضور هاي عرصه بسترهایی فراهم کننـد تـا زنـان در اند توانسته

نکتـۀ مهم و اساسی در  .داشته باشند، از توسعۀ بیشـتري نیـز برخـوردار خواهنـد بـود

 در حوزة عمومی باید وگو گفتو این فرایند آن است که رفتار افراد در جریان مفاهمه 

. عاري از فشار و سلطه و در شرایطی عادالنه، آزادانه، آگاهانه و برابـر صـورت گیرد

 کـه سازد می، بسـتري فـراهم یادشدهمجموعۀ این شرایط و تعامالت در وضعیت 

. سازد می وجه آن یعنی کنش ارتباطی، خود را نمایان ترین آرمانی و ترین مطلوب

 عمـومی هاي حوزهـاس با خلق و بسط نظریۀ کنش ارتباطی درصدد احیـاي هابرم

 عنوان مبناي اصول کلی بیان به  بهتواند میبـه نظر هابرماس نظریۀ کنش ارتباطی . اسـت

  ). 97: 1389مجیدي قهرودي و آذري،  (شودکار برده 

ـتفاده  الزم فناوري به زنـان جهـت دسترسـی و اسهاي مهارتآموزش رو  از این

 هاي شبکه جهت عضویت زنان در سازي فرهنگ ، مجازيهاي اجتماعی شبکهبیشـتر از 

فزایش توانمندي زنان جهت استفاده آگاهانه و فعاالنه ، ااجتماعی مجازي و گسترش آن

 و پژوهشگران نظران صاحب حمایت الزم از ، اجتماعی مجازيهاي شبکهاز محتواي 

 و اجتماعی مجازي هاي شبکهبـه زنان در جهت تولید محتواي مسائل مربوط 
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با استفاده . شود  پیشنهاد می زناناي رسانه مناسب جهت ارتقاي سطح سواد ریزي برنامه

 شده در دوجهانی تبیین کرد که زنان با حضور در فضاي توان نیز می  شبکهاز نظریه

 حضور در معرض تغییر نمادهاي فرهنگی مرتبط با سبک زندگی قرار گرفته و تأثیرات

 مربوط هاي ویژگی را از طریق نوع روابط خود و چگونگی مجازي اجتماعی هاي شبکه

  .به شبکه اجتماعی برخی از این تأثیرات را در زندگی خود به عرصه نمایش گذارند

 وکید بر کنشگران أ توجه و تجاي بهنقطه تمرکز دیدگاه شبکه این است که 

 تحلیل، به ساختار روابط بین این کنشگران توجهعنوان واحد   بهشان فردي هاي ویژگی

که فرایندهاي اجتماعی و پیامدهاي فردي، حتی بر این باور است دیدگاه شبکه . کند می

از طریق الگوهاي روابط بین کنشگران در در اصل  فردي ثابت، هاي ویژگیباوجود 

 که گردد  مینهادشیپها  با توجه به یافته. شوند می اجتماعی تعریف و مشخص هاي شبکه

صورت گذاران حوزه مجازي   اجتماعی توسط سیاستهاي شبکهنظارت کارشناسانه بر 

 هاي شبکههاي ایجادشده در  تا از طرفی بتوان با استفاده از امکانات و فرصتگیرد 

اجتماعی شرایط تقویت و گسترش سبک زندگی سالم و بدون تنش را براي زنان مهیا 

سازي در امان ماند و تهدیدها را تبدیل به فرصت  نیز با فرهنگکرد و از تهدیدهاي آن 

  .کرد

 بودن آموزشی، کارآ مطالب بودن اجتماعی از طریق مفید هاي شبکه کارآیی

 سریع سازمانی و دسترسی حریم شخصی، حفظ حریم مراقبتی، حفظ خود هاي آموزش

هاي اجتماعی  وان از شبکهت ها می بر یافته بنا امروزه .شود ها سنجیده می آسان به آن و

 وزارت که درصورتی سازي بهره برد، هاي آموزشی و فرهنگ عنوان کانال مجازي به

صورت  به که سمیر غیرياـه بکهـ ش،بپذیرند اريگذ تـسیاس ياـه زهوـح و تـشابهد

 نقش شتابهد وزارت نکال هاي ریزي  برنامه دررتدـق اـب و دـگیرن یـم کلـش طبیعی

  .بگیرند ست دبه را مسائل از ري بسیانکاـتوانند س می ،دـکنن یـم یفاا
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حضور در فضاي که نشان داد ) 1398 ( از این نتایج پژوهش یزدان پناه درو پیش

 ذهنی و ءبه ارتقامنجر مجازي باعث تحرکات بیشتر زنان در جامعه شده و در جهاتی 

ي ها پژوهشج همچنین نتای . مختلف اجتماعی شده استهاي دستهفکري آنان در 

بر تغییر سبک  ي اجتماعیها شبکه که اند دادهنشان ) 1397 (مهاجري و مجازي فرقانی

 آگاهی میزان ها افتهزندگی کاربران تأثیرگذار هستند و با توجه به این مهم که طبق ی

ي اجتماعی ها شبکهدو عامل تأثیرگذار بر نقش  اجتماعی هاي شبکه کارآیی زنان و

 نگرش و رییتغافزایش آگاهی منجر به   واند شدهالمت زنان شناخته مجازي در بهبود س

 تفریح و فراغت اوقات گذران يها وهی شدر تغییر تغذیه، شیوه در  و تغییرشود یمرفتار 

 توانند یماز مواردي هستند که  کاربران يرو در رو ارتباطات و تعامالت در و تغییر

را تحت تأثیر قرار  ي اجتماعی مجازيها کهشبي از ریرپذیتأثکاربران از طریق  سالمت

 با پژوهش حاضر همخوانی ها افته این یرو نیا از )161: 1397مهاجري،  و فرقانی(دهند 

  .دارد

ي اجتماعی ها شبکهی رسان اطالع در زمینه جنبه آموزشی و آگاهی دهندگی و 

 سالمت العاتاط و ها  که پیاماند داده مطالعات نشان نیازا شیپمجازي بر مخاطبان 

 بهداشتی رفتارهاي توسعه همچنین و نگرش تغییر در بهداشتی و پزشکی هاي پایگاه

 از باالیی درصد جمعی، هاي رسانه سایر با مقایسه در و دارند بسزایی نقش کاربران

 این که) 1395کندلجی، فتوحی و کیاء(باشند  می پاسخگو را ها آن اطالعاتی نیازهاي

  .یج پژوهش حاضر استیافته در راستاي نتا

 هاي شبکه از استفاده میزان گزارش کرد که بین) 1394 (خواجه زاده همچنین قلی

 افزایش با دارد و وجود معنادار ارتباط کاربران زن اجتماعی سالمت و مجازي اجتماعی

 مشارکت اجتماعی، پذیرش سطح مجازي، اجتماعی هاي شبکه از استفاده میزان

با رویکرد  که بررسی این مهم یابد می افزایش ها آن تماعیاج شکوفایی و اجتماعی
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ي بهداشتی و ها  آموزشگذاران وزارت بهداشت را به سمت ارائه  سیاستتواند یممثبت 

  .مرتبط با سالمت براي مخاطبان زن ترغیب نماید

 ارتباطی تفاهم ایجاد بر دارند، فضا این در کاربران که فعالیتی  است نوعذکر انیشا 

 فضا این در گفتگو به مشترك مفاهیم و زبان از استفاده با کاربران یعنی دارد، نقش

 .)27: 1394شاطري،  و الهی سیف(کنند  می دنبال را ارتباطی مقاصد و پرداخته

 و فضا این به نسبت کشور مسئولین و ریزان برنامه رویکرد تغییر مانند ییکارها راه

 در ها آن منفی نگاه حذف اجتماعی مجازي، يها  شبکهاز استفاده محدودیت برداشتن

  .  استمدنظرمخاطبان  به عمومی و آموزش ها شبکه این کاربران مورد

هاي اجتماعی  عنوان عاملی مؤثر بر تأثیرگذاري شبکه عوامل کالن اقتصادي که به

دولت،  مجازي در بهبود سالمت زنان شناسایی شد نیز از طریق میزان شهرنشینی، اندازه

 نسبی، مخارج و مطلق ، فقر)اشتغال (اقتصادي، تورم، بیکاري درآمد، رشد رابريناب

 است ي نشانگر اقتصادکی (فالکت شدن، شاخص اقتصادي، صنعتی عمومی، نابرابري

 از يادی که سهم زییکشورها (منابع و نفرین) است نرخ تورم و يکاری نرخ بمجموعکه 

رابطه . اند شده  نفرین دچار ینوع  بهدهد، ی ملی تشکیعیها را صادرات منابع طب درآمد آن

در این زمینه . اند سنجیده شده) اند  کردهدأیی و وفور منابع را تي رشد اقتصادنی بیمنف

 و فالکت شاخص بین دهد می نشان) 133: 1395(و همکاران  آبادي شاه تحقیق نتایج

  . دارد وجود معناداري و منفی رابطه سالمت هاي هزینه

 و شهرنشینی نرخ دولت، اندازه تخمینی ضریب تخمین، نتایج بر اساس نچنی هم

 اثر درآمد، نابرابري و آموزش متغیر تخمینی ضریب و معنادار و مثبت اثر سرانه درآمد

هاي  دارد که این یافته در راستاي یافته ایران در سالمت هاي هزینه بر معناداري و منفی

هاي  گیري از رسانه سازي بهره سترسازي و بهینهرسد ب پژوهش حاضر است و به نظر می

  . تواند گامی مؤثر باشد نوین توسط کشورها در حوزه سالمت می
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 گسترده طبیعی منابع با کشورهایی تر پایین اقتصادي نفرین منابع رشد در زمینه

 به یا منابع نفرین منابع، بالي به که است تناقضی ،کشورها سایر به چون ایران نسبت

 از آید، بوجود است ممکن مختلف عوامل اثر بر پدیده این. دارد شهرت فراوانی ضتناق

 ارز واقعی نرخ اثر بر که (اقتصادي هاي بخش سایر در رقابتی قدرت کاهش جمله آن

 فرار ،)شود می حاصل اقتصاد در مستقیم طور به منابع از حاصل درآمد تزریق طبع به که

 است ممکن سیاسی فساد اثر بر یا دولت مدیریت عدم طبیعی، منابع بخش از سرمایه

 که دارد می بیان غنی منابع داراي کشورهاي تجربه به توجه با منابع نفرین .بیفتد اتفاق

 بلکه نشده، منجر بیشتر اقتصادي رشد به تنها نه طبیعی منابع فروش از ناشی درآمدهاي

 تلقی نفرین تواند نمی فسهن فی طبیعی منابع. است گذاشته برجاي اقتصادي سوء اثرات

شیرخانی و  (باشد می بااهمیت که است حاصله درآمدهاي مدیریت نحوه بلکه شود؛

 کاهش براي تالش گذاران بایست سیاست با این تفاسیر می). 116: 1389همکاران، 

 ثروت و درآمد ،اجتماعی وجهه ،قدرت در نابرابري کاهش یعنی ،اجتماعی هاي الیه

هاي خود  را در دستورالعمل فعالیت مختلف  اجتماعی-اقتصادي هاي موقعیت با مرتبط

   .قرار دهند

پذیري  براي ارتقاي غناي الگوي ارائه شده در این تحقیق و افزایش قدرت تعمیم

 زنان و هاي گردد که مبحث سالمت به تفکیک بخش آن در تحقیقات بعدي پیشنهاد می

خصوصیات  چون است بذکر الزم.  گیردصورت جداگانه مورد ارزیابی قرار مردان به

روانی و فردي مردان و زنان متفاوت است، مسلماً تفکیک نتایج امکان ارائه استنباط 

ها و   ورود متغیرهاي میانجی مانند سیاست.دهد تر را افزایش می نتایج بهتر و قوي

 بر تبیین بهتر ارتباط میان تواند هاي دولت مانند طرح جامع سالمت می حمایت

 .هاي نوین و سالمت زنان کمک نماید رسانه
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