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هدف پژوهش حاضر ،تعیین رابطه بین میزان و نوع فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی با میزان
شادکامی دختران دانشجوی مقطع کارشناسی ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد تبریز در سال تحصیلی -94
 95می باشد .روش پژوهش ،پیمایشی از نوع تحلیلی است .جامعه آماری این پژوهش شامل؛ دختران
دانشجوی مقطع کارشناسی ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز در سال تحصیلی 95-94
می باشند .طبق آمار به دست آمده ،حجم جامعۀ آماری جمعاٌ  3500نفر میباشد .حجم نمونه در این پژوهش
 ،براساس فرمول کوکران با در نظر گرفتن فاصله اطمینان  95درصد 347 ،نفر محاسبه شده است که برای
رند شدن رقم نمونه  350پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی بین دانشجویان دختر عضو در
شبکه های اجتماعی مجازی توزیع گردید .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه است که بر اساس چهارچوب
نظری توسط محقق طراحی شده است .داده ها از طریق نرم افزار  spssتجزیه و تحلیل شده اند .چارچوب
نظری تحقیق بر مبنای نظریات "پارادایم دوجهانی شدن"  ،" ،نظریۀ "استفاده  -تاثیر بالمر وکاتز" استوار
است .یافته های پژوهش نشان داد ،به طور کل میزان شادکامی اکثریت دختران دانشجوی پاسخگو (48/9
درصد) درحد متوسط می باشد .همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان و نوع عضویت در شبکه
های اجتماعی مجازی و میزان شادکامی دختران دانشجوی مقطع کارشناسی رابطه معناداری وجود دارد.
واژگان کليدی :شبکه های اجتماعی مجازی ،شادکامی  ،دختران دانشجوی مقطع کارشناسی ،تبریز.
 .1کارشناس ارشد ،گروه علوم ارتباطات اجتماعی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز  ،ایران.
 .2استادیار ،گروه علوم ارتباطات اجتماعی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران (نویسنده مسئول).
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مقدمه

مقولۀ شادکامی جوانان دانشجو در جامعۀ امروز امری مهم و حائز اهمیت می باشد که نیاز به پژوهش
و شناخت روزافزون دارد؛ شادکامی پیامدهای مثبتی بر روی سبك زندگی و موفقیت تحصیلی دانشجویان
دارد و میل به انجام رفتارهایی که با موفقیت تحصیلی مرتبط هستند را افزایش میدهد .این توضیح ریشه
در مطالعات بسیاری دارد که بیان کرده اند شادکامی به فعالیتهای جذاب و تولیدکننده منجر میشود .برخی
از مطالعات نیز گزارش کرده اند که افراد با شادکامی باال انرژی روانی بیشتری دارند (علیپور ،هاشمی،
باباپور ،طوسی .)61: 138 ،داشتن مهارتهای اجتماعی و داشتن شادی و سرزندگی در جوانان سبب می شود
آنها با رغبت بیشتری ارزشهای مورد توجه جامعه را بشناسند و برای آینده خود هدف گذاری داشته باشند.
شادی صرفنظر از چگونگی کسب آن می تواند سالمت جسمانی را بهبود بخشد .افراد شاد احساس سرزندگی
بیشتری می کنند ،آسانتر تصمیم می گیرند  ،روحیه مشارکتی بیشتری دارند و نسبت به کسانی که با آنها
زندگی می کنند  ،بیشتر احساس رضایت می کنند ( مایرز  .)87 : 2002،پژوهش های انجام گرفته در زمینۀ
شادکامی که در قسمت پیشینۀ پژوهش به نتایج برخی از آنها اشاره خواهد شد حاکی از تاثیر حضور در
فضای مجازی بر روان و منش کاربران می باشد ،پژوهش حاضر نیز برای تحلیل بیشتر این مقوله قصد
بررسی تاثیر میزان و نوع حضور در شبکه های اجتماعی مجازی بر شادکامی و پرخاشگری جامعه آماری
مذکور را دارد.
اینترنت و خاصه شبکههای اجتماعی تأثیری مستقیم بر سبك زندگی افراد دارد .زنان نیز به عنوان
بخشی از کاربران شبکههای اجتماعی که روز به روز بر تعدادشان اضافه میشود از این تأثیر ،دور نیستند و
ناخودآگاه تحت تأثیر اجتماعات مربوط به این شبکهها قرار میگیرند .نتایج آخرین پژوهش انجام شده در
کشور بیانگر آن است که میان عضویت در شبکه های اجتماعی اینترنتی و سبك زندگی ،منش ،رفتار و
خلق و خوی جوانان ارتباط مستقیمی وجود دارد (ضیایی پور .)24: 1389 ،بدین ترتیب رسانههای اجتماعی
مبتنی بر گزاره های لیبرالیسم ،جهانی تازه را پیش روی انسان قرار داده اند ،جهانی که بودن در آن گاهی
نبودن در جهان واقعی را به دنبال خواهد داشت و گاهی به علت تسریع در انجام کارها زمان بیشتری برای
واقعی بودن در اختیار انسان خواهد گذاشت؛ فاصله گرفتن از دنیای واقعی ساعتها وقت گذراندن در پشت
کامپیوترهای شخصی و گشت وگذار در فضای مجازی و گپ وگفت و تعامل با دوستان اینترنتی و گم
شدن میان انبوهی از اخبار و اطالعات ،باعث فاصله گرفتن از دنیای واقعی شده ،و گاه حس میشود که
قسمت هایی جدی از زندگی شخصی افراد ،فدای زندگی مجازیشان میشود .بهخصوص در مورد زنان
که نقشهای جدی و حساس در خانواده به عهده دارند(سلیمانی پور .)14 : 1389 ،از آنجا که احساس
شادی و بلعکس غمگینی نقش مهمی را در سالمت روانی افراد داراست واثرات مثبت آن بر تمام جنبه
های فردی ،خانوادگی ،اجتماعی ،تحصیلی و شغلی بر کسی پوشیده نیست ،الزامیست که به موضوع بهداشت
و سالمت روانی جوانان دانشجو و عوامل موثر بر آن که یکی از این عوامل می تواند شیوه های ارتباطی
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باشد توجه خاصی مبذول گردد .با توجه به نتایج پژوهش هایی که در سالیان گذشته انجام گرفته است و
در پیشینه پژوهش به برخی از آنها اشاره گردیده جوانان جامعه ایران از لحاظ شادی در حد متوسط قرار
دارند(اخوان مالیری ،نوغانی ،مظلوم خراسانی )1393 ،برای داشتن جامعه ای سالم و شاد نیاز است که
سطح شادکامی در جوانان افزایش و بلعکس سطح خشونت در آنان کاهش یابد برای مهیا شدن این امر
بایستی زمینۀ الزم فراهم آید و عوامل مختلف تاثیرگذار بر آن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد .در چند
دهه اخیر ،موضوع شادکامی توجه بسیاری از دانشمندان و متخصصان را به خود معطوف کرده است ،به
گونه ای که ده ها کتاب و صدها مقاله در خصوص این موضوع به چاپ رسیده است ،اثر حاضر نیز با
استعانت از آثار و تحقیقات ارزشمند محققان این علم ،تاثیر ارتباطات مجازی بر پرخاشگری و شادکامی را
مورد بررسی قرار خواهد داد .شبکه های اجتماعی مجازی مثل همه پدیده های مدرن به عنوان یك ابزار
ارتباطی هم کاربرد منفی و هم کاربرد مثبت دارند به شرط آنکه استفاده کننده روش های استفاده صحیح
از آن را بداند .عده ای در مواجهه با این پدیده آن را به کلی رد می کنند و تاکید فراوانی بر نقاط منفی و
عوارض آن دارند .اما عده ای ضمن آنکه اشاره ای به عوارض آن دارند از نقاط مثبت و کارکرد های مفید
آن غافل نیستند .الزم است به صورت یك واقعیت اجتماعی به پدیده شبکههای اجتماعی مجازی نگاه
شود .و سعی شود عالوه بر بیان نکات منفی آن نکات مثبت آن را بازبینی نموده و علل گرایش و میزان
رضایتمندی کاربران را ریشه یابی نمود .نتایج این تحقیق می تواند از سویی باعث آشنایی خانواده ها و
کاربران با وجوه مثبت شبکه های اجتماعی که به نوعی موجب کاهش تعارض بین کاربران و شادکامی
آنان میشود و از سویی دیگر آشنایی با نکات منفی و مخرب شبکه های اجتماعی مجازی که می تواند
باعت اختالالت رفتاری در کاربران گردد ،باشد.
بنا بر موارد ذکر شده پرداختن به مسئلۀ فضای مجازی و تاثیرات مختلف و متفاوتی که بر زندگی بشر
گذاشته و می گذارد امری ضروریست که روز به روز بر اهمیت این ضرورت افزوده می شود با توجه به
شتاب اعجاب آور و رشد تصاعدی و همه گیری و همه جایی شبکه های مجازی و لزوم تحقیق در آثار و
پیامدهای اجتماعی آن،این تحقیق در صدد است تا رابطۀ بین میزان و نوع استفاده از شبکه های اجتماعی
مجازی دختران دانشجو و میزان پرخاشگری و شادکامی آنان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و به این
سوال اصلی پاسخ دهد که آیا بین عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی و میزان شادکامی دختران
دانشجوی مقطع کارشناسی رابطه وجود دارد؟
هدف اصلی
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اهداف جزئی

 تعیین رابطه بین میزان فعالیت کاربران دختر در شبکه های اجتماعی مجازی با میزان شادکامیآنان
 تعیین تفاوت بین نوع فعالیت کاربران دختر در شبکه های اجتماعی مجازی با میزان شادکامی آنانفرضيههای تحقيق

 بین میزان شادکامی دختران با میزان فعالیت مختلف در شبکه های اجتماعی مجازی تفاوت وجوددارد.
 بین نوع فعالیت کاربران دختر در شبکه های اجتماعی مجازی با میزان شادکامی آنان تفاوت وجوددارد.
تعریف شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی به دلیل کارکردها و تعامالت گسترده خود مورد توجه شمار زیادی از افراد قرار
گرفته است و از همان روزهای شروع کار خود کاربران زیادی را به خود جذب کرده اند ،که شمار زیادی
از آنها به طور منظم و روزانه در این شبکه ها به فعالیت میپردازند و دارای امکانات و ویژگیهای متفاوتی
نظیر امکان ایجاد وبالگ ،آپلود ویدئو ،تصاویر و محتواهای گوناگون هستند (بوید و الیسون.)11 : 2007 ،3
شبکه های اجتماعی با سایتهای معمولی که تنها تأمین کننده محتوا هستند ،تفاوتهای عمده ای دارند.
این شبکه ها نوعی از اجتماعات مجازی هستتند که افراد دوستان خود را به طور مجازی دیده و همچنین
میتوانند دوستان جدیدی را که عالقمندیهای مشابهی با آنها دارند را پیدا نمایند  .با استفاده از شبکه های
اجتماعی هر کسی میتواند یك گروه یا اجتماعی را تشکیل دهد یا در هر اجتماع دیگری با توجه به
عالقمندی هایش وارد شود ).ربیعی)149 :1387 ،
تعریف شادکامی

جامع ترین و در عین حال عملیاتی ترین تعریف شادمانی را وینهوون (  ) 1988ارائه می دهد .به نظر
او ،شادمانی به قضاوت فرد از درجه یا میزان مطلوبیت کیفیت کل زندگیش اطالق میگردد .به عبارت دیگر
شادمانی به این معناست که فرد چقدر زندگی خود را دوست دارد.
چارچوب نظری

در حوزه علوم ارتباطات از جمله تئوری هایی که می توان در ارتباط با موضوع شبکه های اجتماعی و
تاثیر آن بر متغیر های وابستۀ پژوهش ،شادکامی و پرخاشگری بیان داشت شامل پارادایم دو جهانی شدن
3 Boyd and Ellison
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ها  ،تئوری حوزه عمومی هابرماس ،نظریه استفاده -تاثیر بالمروکاتز ،نظریۀ سرمایۀ اجتماعی کلمن ،
کاستلز و پاتنام و همچنین نظریۀ یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا می باشد.
پارادایم دوجهانی شدن ها

پارادایم دوجهانیشدنها ،نگاهی است که در درجۀ اول به تبیین و متمایز نمودن دو جهان موازی و در
عین حال مرتبط و درهم آمیخته در یکدیگر میپردازد و در درجۀ بعدی جهانیشدنهای متکثری را در
درون این دو جهان مورد توجه قرار میدهد .اساساً مهمترین تغییر جهان معاصر که بنیان تغییرات آیندة
جهان را میسازد ،رقابتی شدن جهان واقعی و جهان مجازی است .ظهور جهان جدید یعنی "جهان مجازی"
بسیاری از روندها ،نگرش و ظرفیت های آینده جهان را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد .این جهان در واقع
به موازات و گاه مسلط بر "جهان واقعی" ترسیم میشود و عینیت واقعی پیدا میکند .این دو جهان از
یك رابطه "انعکاسی هندسی" برخوردار هستند .جهان اول با خصیصه جغرافیا داشتن ،از نظام سیاسی
مبتنی بر دولت ـ ملت برخوردار بودن ،طبیعی ـ صنعتی بودن ،محسوس بودن و معطوف به احساس
قدیمیتر بودن از جهان دوم قابل متمایز است .جهان دوم نیز با خصیصههایی مثل بیمکانی ،فرازمان
بودن ،صنعتی بودن محض ،عدم محدودیت به قوانین مدنی متکی بر دولت ـ ملتها ،از معرفتشناسی
تغییر شکل یافته پسا مدرن برخوردار بودن ،قابل دسترسی بودن همزمان ،روی فضا بودن و برخورداری از
فضاهای فرهنگی ،اعتقادی ،اقتصادی و سیاسی جدید از جهان اول بصورت نسبی جدا میشود .این دو
جهان در بسیار از موارد تبدیل به دوقلوهای به هم چسبیده خواهند شد که تعامل فردی و اجتماعی در
قلمروهای بسیار ،بستگی به «تعاملهای دوجهانی» دارد و ما مواجه هستیم با «دوجهانیشدنهای به هم
چسبیده"  .آموزش پرورش آینده ،نظامهای تجاری و بانکی در حال و آینده ،نظامهای کنترل شهری و
شهرسازی ،حتی پزشکی جهان آینده برایند تعامل پیوند خورده این دو جهان است (عاملی .)15 : 1382 ،
با توجه به پارادیم دوجهانیشدنها ،میتوان گفت هویتهای ثابت پیشینی که ساختهشده جهان اول (جهان
واقعی) بودند در مواجهه تعاملی با جهان دوم (جهان مجازی) ،پایۀ هویتهای جدیدی را میگذارند که
ظرفیت تضادهای گسترده بین زندگی ،فرهنگ و هویت در جهان واقعی و جهان مجازی را خواهد گذاشت.
دوران انتقال فرد از زندگی در جهان واقعی به زندگی در «فضای دوجهانی» ،دوران چالشها ،ناهنجاریهای
گسترده و بحران هویتهاست .ولی به نظر میرسد با استقرار و هنجاریشدن جهان دوم در کنار جهان
اول ،در سه دهۀ آینده ،شاهد شکلگیری جغرافیا و نهادهای شناختهشدة جهان مجازی در کنار جهان واقعی
باشیم ،که فرد در آن فضا احساس آشنایی ،تسلط و هویت مشخص داشته باشد .به عبارتی میتوان گفت،
جهان آینده ،جهان مسلط شدن انسان بر روندهای دوجهانیشدن است ،این روند منجر به نوعی «بازگشت
به سادگی» در اوج پیچیدگی تکنولوژیك جهان آینده خواهد شد .روندهای بازگشت ،که منشاء آن
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خستگیهای انسان در جهان تکنولوژی و «ضعیف شدن الیۀ معنا و معنویت» است ،انسان را به سمت
تعریف طبیعیتر و سادهتر از خود منتهی خواهد شد (جکینز.)83 : 1381 ،
نظریه استفاده -تاثير بالمر وکاتز

نظریه استفاده -تاثیر به توصیف فرایندهای شناختی میپردازد که با استفاده محتوای ارایه شده فرد را
به سمت انتخابهای رفتاری هدایت میکند؛ در نتیجه ،کاربرد آنها در رویکرد استفاده و رضایتمندی به طور
کلی بر انتخابهای فرد در مورد قراردادن خود در معرض رسانهها یا پیامهای خاص آن تأکید دارد( .نیکو و
دیگران . )80 :1380 ،مدل استفاده -تاثیر بین انتظارات (خرسندیهای خواسته شده) و ارضاها
(خرسندیهای به دست آمده) تفاوت میگذارد و از این رو ،نوعی بهرهمندی فزاینده از کاربرد رسانهای در
طول زمان را شناسایی میکند .بنابراین آنگاه که خرسندیهای خواسته شده بیشتر باشد ،این احتمال نیز
افزایش می یابد که میزان ارضای مخاطبان باالتر و میزان توجه و تاثیر آنها بیشتری میشود .عکس چنین
رابطهای هم میتواند اتفاق بیفتد .در واقع کاربر وسایل ارتباطی با استفاده از این وسایل درصدد به کارگیری
اثرات و نتایج آنها در برنامه های زندگی خویش است .این تاثیرات می تواند بر شغل و حرفه ،برنامه های
تفریحی روزانه ،و حتی برنامه هایی که به منظور پر کردن اوقات فراغت و ارتباط با دیگران طراحی و
ترسیم می نماید به کار گیرد( .مكکوئیل . )111 :1385 ،با بهره گیری از اصول این نظریه می توان گفت
حضور کاربران در شبکه های اجتماعی زمانی دارای اهمیت و ارزش است که استفاده از این شبکه ها در
راستای تاثیر بر فرآیند فعالیتها و کنشهای روزمره او و در جهت تعالی بخشیدن به این بخش از برنامه های
زندگی او باشد .بنابراین مدل استفاده -تاثیر می تواند بر وجه عملیاتی و کاربردی استفاده از شبکه ها مورد
تاکید واقع گردد.
نظریۀ یادگيری اجتماعی آلبرت بندورا

بر اساس این نظریه همان گونه که کودکان مهارت های شناختی و اجتماعی را از طریق مشاهده
عملکرد اطرافیان می آموزند  ،با تماشای ا عمال پرخاشگرانه و خشونت آمیز یاد می گیرند که پرخاشگرانه
رفتار کنند(حسینی انجدانی .)84 :1387 ،آلبرت بندورا نظریه پرداز اصلی این دیدگاه معتقد است از آنجا که
بخش اعظم یادگیری مردم از طریق مشاهده در محیط پیرامونشان صورت می گیرد می توان نتیجه گرفت
که فرایندهای مشابهی مانند رسانه های گروهی نیز همین تاثیر را بر مخاطبان دارند .مطالعات نشان داده
که کودکان و نوجوانان آنچه را که از رسانه می بینند تقلید می کنند یا به ذخیره رفتاری خویش می افزایند.
شاخه دیگری از این نظریه به نقش فرایندهای شناختی توجه می کند .اگر رفتارهای خشونت آمیز نشان
داده شده در رسانه ها موفقیت به دنبال داشته باشد به کارگیری آن در زندگی واقعی نیز می تواند موفقیت
به دنبال داشته باشد در نتیجه مصرف رسانه ای قالب بندی نگرش ها و رفتار افراد را در پی دارد (جوادی
و همکاران .)8 :1387 ،با توجه به دیدگاههای مطرح شده در نظریه یادگیری اجتماعی افرادی که در معرض
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تماشای برنامه های پرخاشگرانه و خشونت آمیز تلویزیونی و ماهواره ای ،اینترنت و یا حتی بازیهای ویدیویی
هستند نسبت به سایر افراد از میزان باالتری از پرخاشگری برخوردارند.
پيشينه تحقيق

شبکه های اجتماعی اینترنت و سبك زندگی جوانان" عنوان پژوهشی است که توسط بشیر و افراسیابی
در سال  1390با مطالعه موردی بزرگترین جامعه مجازی ایرانیان صورت پذیرفته،در این تحقیق از روش
پیمایش اینترنتی و ارسال پرسشنامه به صورت آنالین برای کاربران کلوب استفاده شده است  .بر اساس
نتایج تحقیق افراد با اهداف متنوعی عضو این شبکه ها می شوند،که مهمترین آن را سرگرمی دانسته اند.
میان عضویت در شبکه های اجتماعی اینترنتی و نحوه اختصاص وقت به سایر فعالیتهای اجتماعی ارتباط
وجود داشته و بیشتر پاسخ دهندگان اذعان کرده اند که به دلیل استفاده بیش از حد از اینترنت برای فعالیت
در شبکه های اجتماعی مجازی مورد اعتراض اعضای خانواده واقع شده اند.همچنین میان عضویت در
شبکه های اجتماعی با مقوله هایی نظیر نحوة ارتباط با جنس مخالف و شیوه محاورات اعضا در محیط
بیرونی رابطه معنی داری وجود دارد؛ همچنین نتیجه تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی داری بین عضویت
در شبکه های اجتماعی و سبك زندگی جوانان است .
" بررسی رابطه ویژگیهای شبکه های اجتماعی با مهارتهای زندگی دانشجویان متأهل مرکز علمی
کاربردی بهزیستی خراسان رضوی" عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد غفوری است که در سال  1391به
راهنمایی نوغانی مورد دفاع قرار گرفته  ،هدف از این تحقیق بررسی رابطه ویژگیهای شبکه های اجتماعی
با مهارتهای زندگی می باشد.این مطالعه به صورت پیمایشی و با روش نمونه گیری تصادفی ساده در بین
 183نفر از دانشجویان متاهل مرکز علمی –کاربردی بهزیستی خراسان رضوی در ترم اول سال  1391با
پرسشنامه محقق ساخت اجرا گردیده است.برای روایی پرسشنامه از روایی صوری و برای پایایی از آماره
ضریب آلفای کرانباخ استفاده شده است.نتایج نشان می دهد رابطه معنی دار بین متغیر مستقل (عضویت
در شبکه های اجتماعی) و چهار متغیر وابسته تحقیق (ارتقاء سطح مهارتهای روابط بین فردی ،ارتقاء سطح
مهارتهای همدلی ،ارتقاء سطح مهارتهای خودآگاهی و ارتقاء سطح مهارت تصمیم گیری ) وجود دارد .نتایج
حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان می دهد که در گام آخر رگرسیون شدت تاثیر متغیر عضویت در شبکه
های اجتماعی بر ارتقاء سطح مهارتهای روابط بین فردی  0/615می باشد ،شدت تأثیر متغیر ارتقاء سطح
مهارتهای همدلی  0/300می باشد ،شدت تاثیر متغیر ارتقاء سطح مهارتهای خودآگاهی  -0/120یعنی
شدت تاثیر این متغیر معکوس می باشد با افزایش هر واحد عضویت در شبکه های اجتماعی  0/120واحد
مهارتهای خودآگاهی کاهش می یابد و شدت تاثیر متغیر ارتقاء سطح مهارت تصمیم گیری  0/111می
باشد  .بنابراین بر اساس مدل بیشترین میزان اثر ،مربوط به متغیر ارتقاء سطح مهارتهای روابط بین فردی
می باشد که به ازای هر واحد افزایش عضویت در شبکه های اجتماعی شاهد  0/252واحد افزایش در سطح
مهارتهای روابط بین فردی می باشد .چهارچوب نظری پژوهش را نظریۀ منافع شخصی جیمز کولمن،
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نظریه مبادله اجتماعی جورج هومنز ،نظریه منافع جمعی آدام اسمیت ،نظریه های شناختی هایدر و نظریه
هموفیلی براس تشکیل میدهد.
"شبکه های اجتماعی مجازی و شادکامی" عنوان پژوهشی است که در سال  1393توسط اخوان
مالیری ،نوغانی و مظلوم خراسانی انجام گرفته ،هدف این مطالعه بررسی اثر شبکۀ اجتماعی مجازی بر
سرمایۀ اجتماعی و میزان شادکامی افراد عضو در یکی از سایت شبکه های اجتماعی است  .داده ها با
تکنیك پیمایش و روش نمونه گیری خوشهای چندمرحله ای با حجم نمونۀ  255نفر جمع آوری و تحلیل
شده است .نتایج نشان داد افراد با عضویت و مشارکت در این سایت شبکه های اجتماعی مواردی را بدین
شرح به دست می آورند :افزایش شبکه های ارتباطی ،عضویت در گروههای مختلف ،تبعیت از هنجارها و
قوانین ،ایجاد اعتماد به دیگران و گروهها ،به دست آوردن اطالعات و حمایت و در نهایت دسترسی به
منابع مختلف که همگی این موارد مؤلفه های تشکیل دهندة سرمایۀ اجتماعی است .افزایش سرمایۀ
اجتماعی در این سایت شبکه های مجازی بر تجربه و احساس مثبت تأثیر افزایشی و بر تجربه و احساس
منفی تأثیر کاهشی می گذارد که نهایتاً به افزایش شادکامی منجر می شود؛ در نهایت ،عضویت و مشارکت
در شبکه های اجتماعی مجازی باعث افزایش سرمایۀ اجتماعی و در ادامه شادکامی افراد میشود.
"ظهور شبکه های اجتماعی مجازی و تاثیر آن برتغییرات رفتاری درزندگی انسان" عنوان مقالۀ فروزان
می باشد که در سال  1392منتشر گشته ،در چکیدة این پژوهش آمده است :با انقالب فناوری اطالعات و
ارتباطات شبکه های اجتماعی مجازی ورسانه تاثیر بسیارجدی و غیرقابل اغماضی درزندگی انسان گذاشته
و فناوریهای ارتباطاتی و اطالعاتی از راه های مختلف به ویژه پدید آوردن فضایی مجازی و دیجیتال ابعاد
و وجو ه گوناگون زندگی فردی و اجتماعی را تحت تاثیر قرارمیدهد گرچه این تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از
جامعه ای به جامعه دیگر و ازحوزه ای به حوزه دیگرتفاوت می کند میتوان گفت هیچ جامعه و یا حوزه ای
از تاثیر فناوریهای نامبرده برکنار نیست رشد روزافزون وگسترده شبکه های اجتماعی مجازی تحوالت
بسیارشگرفی درزمینه ارتباطات و رفتارانسانی درجوامع مختلف و حتی درسطح جهانی ایجادکرده است و
درحال حاضرجمعیت عظیمی دردنیا روزانه از این فناوری استفاده می نمایند ازاین رو باتوجه به تاثیر فزاینده
شبکه های اجتماعی مجازی برتغییر رفتار انسانی بررسی این موضوع ضرورت دارد دراین مقاله که با
استفاده ازروش توصیفی تحلیلی و تطبیقی انجام شده است سعی شده است تا به تبیین تاثیرشبکه های
اجتماعی مجازی برتغییرات رفتاری درزندگی انسان پرداخته شود.
" بررسی اضطراب اجتماعی در دانشجویان استفاده کننده از اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی "
عنوان پژوهشی است که توسط پورمودت ،کجباف در سال  1395به انجام رسیده است .در این مطالعه ی
مقایسهای ،نمونۀ پژوهش شامل  80نفر دانشجوی دختر و  99نفر دانشجوی پسر به روش نمونه گیری
خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند .برای جمع آوری داده ها از مقیاس اعتیاد به اینترنت یانگ و پرسش
نامه ی هراس اجتماعی کانور ( )200استفاده شد .نتایج این پژوهش نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و
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استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی رابطه ی معناداری وجود دارد عالوه بر این نتایج تحلیل واریانس
چند متغیره حاکی از آن بود که بین سه گروه کاربر عادی ،در معرض خطر و معتاد به اینترنت در متغیرهای
ترس ،اجتناب ،نشانه های فیزیولوژیکی و مقیاس کل اضطراب اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد.این
یافته ها نشان می دهند که کسانی که به شدت از شبکه های اجتماعی موبایلی استفاده می کنند ،با احتمال
بیشتری دچار اعتیاد به اینترنت و اضطراب اجتماعی شوند.
4
"سبك زندگی در حوزه تولید رسانه ای " عنوان پژوهش پسمیر و تایگرت در سال  2009می باشد،
آنها در این تحقیق به رابطه میان سبك زندگی و مصرف کاالهای فرهنگی پی برده اند به طوری که آن ها
گروه هایی از خوانندگان مجالت را با ویژگی های جمعیت شناختی ،متغیرهای استفاده از سایر کاالها و
ویژگی های انتخاب شغل ،تشخیص و دسته بندی نمودند و طی این مطالعات بنگاه های تبلیغاتی بسته به
نوع کاال خاص از تشریفات یا سایر رسانه ها را برای تبلیغ کاال مناسب و از این طریق به مدل های انتخاب
رسانه ای دست یافتند با این فرض که هر رسانه ای اعم از نوشتاری و دیداری برای محتوای خاصی تولید
می شود و مخاطبان خاص خود را نیز دارد (فتحی و مختارپور)108 : 1393 ،
" رسانه های اجتماعی و ارتباطات راهبردی :نگرش ها و برداشت ها در بین دانشجویان" عنوانپژوهش بوبی کی الویز در سال  2010می باشد ،در چکیده این مقاله آمده است :با توجه به اینکه رسانه
های اجتماعی بر متخصصان صنعتی تأثیر دارند ،در نتیجه در این مطالعه به بررسی این مسئله خواهیم
پرداخت که آیا رسانه های اجتماعی بر روی دانشجویان نیز تأثیر دارند .موارد استفاده ،نگرش ها و برداشت
ها دربارة رسانه های اجتماعی در بین دانشجویان از طریق داده های نظرسنجی بررسی شد .در این تحقیقات
مشخص شد که آموزش و تحصیالت بر درک و نگرش دانشجویان به رسانه های اجتماعی تأثیر میگذارد.
از نظر اساتید و مربیان آموزشی قدردانی از پایگاه اطالعات دانشجویان و نگرش آنها دربارة رسانه های
اجتماعی و چگونگی به کار گیری این رسانه ها در ساخت واقعیت و اطالعات اهمیت خود را دارد.
روش پژوهش

تحقیق حاضر به روش پیمایشی می باشد ،زیرا با اجرای پرسشنامه بر روی نمونه ای از پاسخگویان که
از میان جمعیت دختران دانشجوی مقطع کارشناسی ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز در
سال تحصیلی  95-94انتخاب شده اند ،به توصیف و تبیین این جمعیت می پردازد ،از نظر زمانی مقطعی و
با توجه به حجم نمونه از نوع مطالعات پهنانگر و کاربردی محسوب می شود.

4 Psmyr and Tiger

134

زن و مطالعات خانواده – شماره  – 49پایيز 99

جامعه آماری

جامعۀ آماری پژوهش حاضر ،دختران دانشجوی مقطع کارشناسی ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تبریز در سال تحصیلی  95-94است که طبق آمار به دست آمده ،حجم جامعۀ آماری جمعاٌ  3500نفر
میباشد .حجم نمونه براساس فرمول کوکران با در نظر گرفتن فاصله اطمینان  95درصد 347 ،نفر محاسبه
شده است و  350پرسشنامه بین دانشجویان دختر عضو در شبکه های اجتماعی مجازی توزیع گردید .روش
نمونه گیری در این پژوهش ،تصادفی سیستماتیك یا منظم است ،بدین صورت که بعد از مشخص شدن
حجم نمونه پرسش نامه ها به طور تصادفی بین دختران دانشجوی ساکن در خوابگاه که در شبکه های
اجتماعی مجازی عضو می باشند توزیع گردید.
ابزار گردآوری اطالعات

ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته و شامل  50سوال اصلی و پنج سوال زمینه ای می
باشد که بر اساس اهداف و سواالت تحقیق تهیه شده و برخی از سواالت در قالب طیف لیکرت ،برخی به
صورت باز و برخی چند گزینه ای طرح گردیده است  .برای سنجش متغیر " شادکامی " چهارده معرف
مورد استفاده قرار می گیرد ،برای تعیین گویه های این متغیر از پرسشنامه استاندارد آزمون شادکامی
فوردایس استفاده شده است .همچنین برای سنجش متغیر " نوع فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی
" نوزده معرف مورد استفاده قرار می گیرد،گویه های سنجش این متغیر نیز توسط محقق طراحی گشته
است.
پایایی ابزار سنجش

جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آماره آلفای کرونباخ استفاده شد .میزان آن برابر  0/762بدست آمد .
تعریف نظری و عملياتی متغير وابسته (شادکامی)

شادی زیر مجموعه ای از هیجان های آدمی است و جدای از هیجان نمی توان به تعریف آن پرداخت،
پس شادی تمامی خصوصیات یك هیجان را داراست« .مایکل آیزنك» شادی را چنین تعریف می کند،
«شادی عبارت است از مجموع لذتهای بدون درد»« .مك گیل» نیز گفته است :ظاهراً معنی بنیادی شادی
چنین چیزی است ،حالتی پایدار که در آن به این شرط مطلوبترین نسبت تمایالت ارضاء شده به کل
تمایالت روی می دهد که تمایالت ارضاء شده مشتمل باشند برای ارضاهایی که از طریق تمالیالت ویژه
پیش از آنها رخ نمی دهد ،بلکه به واسطه تعجب حاصل می شوند (متیوس« .)1384 ،دنیز» پیشگام مطالعات
علمی درباره شادکامی ،نیز به این نتیجه رسیده است که :شادکامی ترکیبی از وجود عاطفه مثبت یا خوشایند،
نبودن عاطفه منفی یا ناخوشایند ،زندگی بسیار رضایتمندانه و ادراک خشنود کننده فرد از زندگی است
(همان منبع).
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تعریف عملياتی

در تحقیق حاضر برای سنجش متغیر " شادکامی " چهارده معرف جدول زیر مورد استفاده قرار می
گیرد ،برای تعیین گویه های این متغیر از پرسشنامه استاندارد آزمون شادکامی فوردایس استفاده شده است.
هرکدام از این معرفها یك مقیاس پنج درجه ای (کامالٌ مخالفم ،مخالفم ،تا حدودی ،موافقم و کامالٌ موافقم)
را شامل می شود.
متغير مستقل (شبکه های اجتماعی مجازی)

شبکۀ اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گرههایی (که عموماً فردی یا سازمانی هستند) تشکیل
شدهاست که توسط یك یا چند نوع خاص از وابستگی مانند ایدهها و تبادالت مالی ،دوستها ،خویشاوندی،
لینكهای وب ،سرایت بیماریها (اپیدمولوژی) به هم متصل اند.طبق نظرات ونچرلی شبکه های اجتماعی
مجازی ،شبکهها و سازمانهای رسمی هستند که به سامان بخشیدن به روابط و مقررات ارتباطاتی در
فضای مجازی اشتغال دارند.شبکههای اجتماعی برپایه اینترنت از قبیل فیسبوک در بین جوانان آمریکایی
محبوبیت به سزایی کسب کردهاند .این شبکههای اجتماعی درعین حال که فضاهایی هستند که درآنها
افراد دوستان جدیدی پیدا میکنند و یا دوستان قدیمی خود را در جریان تغییرات زندگی شان قرار میدهند،
مکان هایی برای تبادل نظر هستند که در آنها جوانان عقاید و نظرات خود را با هم به اشتراک میگذارند.
تعریف عملياتی "نوع فعاليت در شبکه های اجتماعی مجازی"

در تحقیق حاضر برای سنجش متغیر " نوع فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی " نوزده معرف
جدول زیر مورد استفاده قرار می گیرد،گویه های سنجش این متغیر توسط محقق طراحی گشته است،
هرکدام از این معرفها یك مقیاس پنج درجه ای (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) را شامل می
شود.
تعریف عملياتی "ميزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی"

در ا ین پژوهش برای سنجش متغیر میزان استفاده از شبکه های مجازی از گویۀ  ،در طول هفته به
طور میانگین چند ساعت زمان خود را در دنیای مجازی می گذرانید؛ استفاده خواهد شد که دارای پنج رنج
زمانی؛ کمتر از  5ساعت  ،بین  5تا  10ساعت ،بین  11تا  15ساعت ،بین  16تا  20ساعت و باالی 20
ساعت می باشد.
آماره های توصيفی

طبق یافته ها 56 ،درصد از پاسخگویان در رده سنی بین  18تا  22سال قرار داشته 38/3 ،درصد در
رده سنی بین  22تا  26سال و  5/7درصد نیز در رده سنی  30تا  34سال می باشند 12/3 .درصد از
پاسخگویان متاهل و  87/7درصد نیز مجرد می باشد .میزان درآمد ماهیانه اکثریت دانشجویان پاسخگو
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کمتر از  500هزار تومن می باشد .اکثریت دانشجویان پاسخگو ( 33/7درصد) در طول روز بیشتر از چهار
ساعت ،زمان خود را در دنیای مجازی سپری میکنند.
توصيف گویۀ عضو کدام یک از شبکه های مجازی هستيد (به ترتيب اولویت)

"یافته ها نشان می دهد شبکه اجتماعی تلگرام با فراوانی 196برای  56درصد از پاسخگویان در اولویت
اول عضویت قرار دارد ،در اولویت دوم نیز بیشترین فراوانی( 59/1درصد) مربوط به شبکۀ اجتماعی
اینستاگرام بوده و در اولویت سوم نیز بیشترین فراوانی مربوط به گزینۀ بی پاسخ می باشد یعنی 44/3
درصد از پاسخگویان اولویت سوم خود را مشخص نکرده اند.
توصيف گویه های مربوط به متغير وابسته" ميزان شادکامی پاسخگویان "

یافته هانشان میدهد در گویۀ بسیار شادتر از اغلب مردم هستم بیشترین فراوانی ( 42/9درصد) بر روی
گزینۀ نظری ندارم می باشد ،در گویۀ کم پیش می آید که ناراحت باشم ،بیشترین فراوانی ( 50/6درصد)
بر روی گزینۀ مخالفم می باشد ،در گویۀ فعالیت های تفریحی زیادی برای سرگرمی خود دارم ،بیشترین
فراوانی (39/1درصد) بر روی گزینۀ مخالفم می باشد ،در گویۀ در طول هفته روابط اجتماعی متعددی دارم
 ،بیشترین فراوانی ( 47/1درصد) بر روی کامالٌ موافقم بوده ،در گویۀ تصور میکنم مشکالتم حل شدنی
است ،بیشترین فراوانی ( 64/6درصد) بر روی گزینۀ موافقم می باشد ،در گویۀ به ندرت احساس خشم یا
ناکامی میکنم بیشترین فراوانی ( 33/1درصد) بر روی گزینۀ موافقم می باشد ،در گویۀ می توانم احساسم
را بیان کنم  ،بیشترین فراوانی ( 28درصد) بر روی گزینۀ موافقم می باشد ،در گویۀ از این که خودم هستم
بسیار شادم ،بیشترین فراوانی (56/6درصد) بر روی گزینۀ موافقم می باشد ،آرزو ندارم مانند فرد دیگری
باشم ،بیشترین فراوانی ( 44درصد) بر روی گزینۀ موافقم بوده ،در گویۀ با همکالسی هایم رابطه دوستانه
ای دارم ،نیز بیشترین فراوانی ( 45/7درصد) بر روی گزینۀ کامالٌ موافقم می باشد ،همچنین در گویۀ زندگی
خانوادگی ام همیشه با محبت و عالقه زیادی همراه بوده است ،نیز بیشترین فراوانی ( 40/6درصد) بر روی
گزینۀ کامالٌ موافقم بوده و در گویۀ همیشه آنچه در توان دارم برای شاد بودنم انجام میدهم  ،بیشترین
فراوانی ( 44/6درصد) بر روی گزینۀ نظری ندارم می باشد ،در گویۀ پس از اتفاق های ناخوشایند زود به
حالت عادی برمیگردم بیشترین فراوانی ( 28درصد) مربوط به گزینۀ موافقم می باشد و در گویۀ اطرافیانم
من را بسیار اجتماعی می دانند بیشترین تکرار (  49/7درصد) مربوط به گزینۀ موافقم می باشد .طبق جدول
بیشترین میانگین مربوط به گویۀ اطرافیانم من را بسیار اجتماعی می دانند  ،می باشد.

مطالعۀ رابطۀ بين ميزان و نوع فعاليت در شبکه های اجتماعی مجازی با ...

137

جدول. 1توزیع فراوانی متغير وابسته" ميزان شادکامی "
ردیف

پاسخ به گویه

فراوانی

درصد فراوانی

1

خيلی کم

0

0

کم

0

0

3

متوسط

171

48/9

4

زیاد

158

45/1

5

خيلی زیاد

21

6

مجموع

350

100

به طور کل میزان شادکامی هیچ یك از پاسخگویان در حد خیلی کم و کم نمی باشد ،میزان شادکامی
 48/9درصد در حد متوسط می باشد ،میزان شادکامی  45/1درصد در حد زیاد بوده و میزان شادکامی 6
درصد از پاسخگویان نیز در حد خیلی زیاد ارزیابی شده است .طبق جدول بیشترین فراوانی بر روی گزینۀ
متوسط می باشد.
توصيف گویه های مربوط به متغير مستقل" نوع فعاليت در شبکه های اجتماعی مجازی "

در گویۀ برای پر کردن اوقات فراغتم وارد شبکه مجازی میشوم بیشترین فراوانی ( 51/7درصد) بر روی
گزینۀ خیلی زیاد می باشد ،در گویۀ با ایجاد صفحۀ شخصی در شبکه مجازی احساس قدرت و فرصت بروز
افکار خود را می یابم ،بیشترین فراوانی ( 51/4درصد) بر روی گزینۀ متوسط می باشد ،در گویۀ برای امکان
عبور از مرزهای جغرافیایی و آشنایی با افراد ،جوامع و فرهنگ های مختلف به شبکه های مجازی رجوع
میکنم ،بیشترین فراوانی ( 38/3درصد) بر روی گزینۀ متوسط می باشد ،در گویۀ به منظور دوست یابی و
گسترش ارتباطات اجتماعی خود عضو شبکه های مجازی می شوم ،بیشترین فراوانی ( 31/4درصد) بر
روی کم بوده ،در گویۀ به منظور یافتن دوستان قدیمی (اشخاص خاص) وارد فضای مجازی می شوم،
بیشترین فراوانی ( 54درصد) بر روی گزینۀ زیاد می باشد ،در گویۀ برای ارسال پیام نوشتاری ،صوتی و
تصویری به دیگران از شبکه مجازی استفاده میکنم ،بیشترین فراوانی ( 58/3درصد) بر روی گزینۀ زیاد
می باشد ،در گویۀ برای به اشتراک گذاری ویدئو و تصاویراز شبکه های مجازی استفاده میکنم ،بیشترین
فراوانی ( 60/9درصد) بر روی گزینۀ زیاد می باشد ،در گویۀ برای پیگیری خبرهای داخلی و خارجی به
شبکه های مجازی رجوع میکنم ،بیشترین فراوانی (54درصد) بر روی گزینۀ زیاد می باشد ،در گویۀ عالقه
مند به استفاده از برنامه های طنز در شبکه های مجازی هستم ،بیشترین فراوانی ( 51/1درصد) بر روی
متوسط می باشد ،در گویۀ عالقه مند به استفاده از برنامه های علمی پژوهشی در شبکه های مجازی
هستم ،نیز بیشترین فراوانی ( 88درصد) بر روی گزینۀ زیاد می باشد ،همچنین در گویۀ عالقه مند به
استفاده از برنامه های خبری در شبکه های مجازی هستم ،نیز بیشترین فراوانی ( 65/4درصد) بر روی
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گزینۀ زیاد بوده ،در گویۀ عالقه مند به تماشای فیلم و عکس در شبکه های مجازی هستم ،بیشترین
فراوانی ( 43/7درصد) بر روی گزینۀ زیاد بوده ،در گویۀ عالقه مند به استفاده از موسیقی های شبکه های
مجازی هستم ،نیز بیشترین فراوانی ( 54/9درصد) بر روی گزینۀ زیاد می باشد ،در گویۀ عالقه مند به
انجام بازی های مختلف در شبکه های مجازی هستم ،نیز بیشترین فراوانی ( 35/1درصد) بر روی گزینۀ
متوسط بوده و در گویۀ به نظرم شبکه های مجازی در ایجاد ارتباط شبانه روزی بین استاد و شاگرد و
دانشجویان کارایی دارد ،نیز بیشترین فراوانی ( 33/4درصد) بر روی گزینۀ زیاد می باشد ،در گویۀ برای
انجام تحقیقات کالسی ،ارائۀ مقاالت یا تبادل اطالعات از شبکه های مجازی مختلف استفاده میکنم،
بیشترین فراوانی ( 54/3درصد) بر روی گزینۀ زیاد می باشد ،در گویۀ من از بابت مطالبی که در فضای
شبکه اجتماعی مجاز ی به اشتراک می گذارم هیچ گونه دقدقه خاطری ندارم ،بیشترین فراوانی (53/4
درصد) بر روی زیاد می باشد ،در گویۀ به افرادی که در شبکه های اجتماعی حضور دارند و با آنان دوستم
اطمینان خاطر دارم ،نیز بیشترین فراوانی ( 45/7درصد) بر روی گزینۀ متوسط می باشد ،همچنین در گویۀ
هرگونه اطالعات شخصی خود را با آسودگی خاطر در اختیار دوستانم قرار می دهم ،نیز بیشترین فراوانی
( 42/3درصد) بر روی گزینۀ کم می باشد .طبق جدول بیشترین میانگین مربوط به گویۀ برای پر کردن
اوقات فراغتم وارد شبکه مجازی میشوم ،می باشد .به طور کل میزان مشارکت در انواع فعالیتهای شبکه
های اجتماعی مجازی هیچ یك از پاسخگویان در حد خیلی کم و کم نمی باشد ،میزان مشارکت 20/3
درصد از دانشجویان پاسخگو در حد متوسط بوده ،میزان مشارکت  66درصد در حد زیاد بوده و میزان
مشارکت در انواع فعالیتهای شبکه های اجتماعی مجازی  13/7درصد از پاسخگویان نیز در حد خیلی زیاد
می باشد .طبق جدول بیشترین فراوانی بر روی گزینۀ زیاد می باشد.
آزمون فرضيه ها
آزمون فرضيه اول" بين ميزان شادکامی دختران با ميزان فعاليت مختلف در شبکه های
اجتماعی مجازی تفاوت وجود دارد"

نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس نشان می دهد میزان خطای آزمون  Fکمتر از  0/05و برابر
( ) sig =0/000می باشد یعنی میانگین میزان شادکامی در بین کاربرانی که به میزان متفاوت زمان خود
را در فضای مجازی سپری می کنند با یکدیگر برابر نبوده و متفاوت است ،بنابراین می توان گفت بین
میزان فعالیت (میزان سپری کردن ساعات در شبانه روز) کاربران دختر در شبکه های اجتماعی مجازی و
میزان شادکامی آنان رابطۀ معناداری وجود دارد.
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جدول شماره  2آزمون تحليل واریانس"ميزان فعاليت در
شبکه های اجتماعی مجازی و ميزان شادکامی"ANOVA
ميانگين

F

0/000
-----

ميزان خطا

جمع مربعات

درجه آزادی

ميانگين بين گروهی

3023/54

4

مربعات
755/88

27/41

ميانگين درون گروهی

9513/93

345

27/57

---

کل

12537/47

349

-----

---

جدول شماره . 3آزمون تعقيبی ) (LSDبين دو متغير ميزان فعاليت در
شبکه های اجتماعی مجازی و ميزان شادکامی
روزانه چند ساعت از

روزانه چند ساعت از

تفاوت

زمان خود را در دنيای

زمان خود را در دنيای

مجازی می گذرانيد )(I

مجازی می گذرانيد )(J

ميانگين
)(I-J

انحراف

کمتر از یک ساعت

بين  1تا  2ساعت

بين  2تا 3ساعت

بين  3تا  4ساعت

بيشتر از  4ساعت

احتمال

ميزان
خطا

ضریب فاصلۀ اطمينان در
سطح %95
کمترین

بيشترین

بين  1تا  2ساعت

2/32
7/90

1/18
1/20

0/005
0/000

0/99
5/53

5/64
10/26

بين  3تا  4ساعت

7/52

1/38

0/000

4/80

10/25

بيشتر از  4ساعت

9/16

1/15

0/000

6/88

11/43

کمتر از یک ساعت

-3/32

1/18

0/005

-5/64

-0/99

بين  2تا 3ساعت

4/57

0/800

0/000

3/002

6/15

بين  3تا  4ساعت

4/20

1/05

0/000

2/13

6/27

بيشتر از  4ساعت

5/83

0/72

0/000

4/40

7/27

کمتر از یک ساعت

-7/90

1/20

0/000

-10/26

-5/53

بين  1تا  2ساعت

-4/57

0/800

0/000

-6/15

-3/002

بين  3تا  4ساعت

-0/37

1/07

0/731

-2/48

1/74

بيشتر از  4ساعت

1/26

0/76

0/098

-0/23

2/75

کمتر از یک ساعت

-7/52

1/38

0/000

-10/25

-4/80

بين  1تا  2ساعت

-4/20

1/05

0/000

-6/27

-2/13

بين  2تا 3ساعت

0/37

1/07

0/731

-1/74

2/48

بيشتر از  4ساعت

1/63

1/02

0/111

-0/37

3/64

کمتر از یک ساعت

-9/16

1/15

0/000

-11/43

-6/88

بين  1تا  2ساعت

-5/83

0/72

0/000

-7/27

-4/40

بين  2تا 3ساعت

-1/26

0/76

0/098

-2/75

0/23

بين  3تا  4ساعت

-1/63

1/02

0/111

-3/64

0/37

بين  2تا 3ساعت
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آزمون فرضيه دوم "بين نوع فعاليت کاربران دختر در شبکه های اجتماعی مجازی با ميزان
شادکامی آنان رابطه وجود دارد"
برای بررسی این فرضیه بعد از به دست آوردن نمرة میزان شادکامی دختران دانشجو از سواالت پرسشنامه و
نیز محاسبه امتیاز مربوط به تاثیر نوع فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی ،از طریق ضریب همبستگی پیرسون
میزان همبستگی بین دو متغیر را محاسبه می نماییم .شدت همبستگی بین نوع فعالیت در شبکه های اجتماعی
مجازی و میزان شادکامی  ،برابر  -0/362گردیده است ،که حکایت از همبستگی معکوس بین دو متغیر دارد یعنی
هرچه انواع فعالیت در شبکه های مجازی بیشتر میزان شادکامی کمتر می باشد .با توجه به میزان خطای کمتر از
 0/05و برابر ( )sig=0/000می توان با اطمینان  95درصد گفت که همبستگی بین دو متغیر معنادار می باشد.
جدول  4ضریب همبستگی " نوع فعاليت در شبکه های اجتماعی مجازی و ميزان شادکامی"
نوع فعاليت در شبکه های اجتماعی مجازی
ميزان شادکامی

مقدار ضریب همبستگی

-0/362
350

ميزان خطا

0/000

حجم نمونه

بحث و نتيجه گيری

فرضیه اول مبنی بر وجود تفاوت بین میزان شادکامی در دختران با میزان فعالیت مختلف در شبکه
های اجتماعی مجازی را مورد آزمون قرار می دهد که جهت آزمون این فرضیه از آزمون تحلیل واریانس
استفاده شد ،نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مقدار آمارة  27/41 ،Fبوده و با توجه به اینکه میزان
خطای آزمون کمتر از  0/05و برابر ( )sig =0/000می باشد بنابراین می توان با اطمینان  95درصد گفت
که بین میزان شادکامی دختران با میزان فعالیت مختلف در شبکه های اجتماعی مجازی تفاوت وجود دارد
و فرضیه محقق تایید می شود .نتیجه حاصل از آزمون این فرضیه با نظریات پارادایم دوجهانی شدن ،نظریه
استفاده و تاثیر بالمر و کاتز ،نظریۀ سرمایۀ اجتماعی کلمن  ،کاستلز و پاتنام همخوانی دارد .همچنین نتایج
حاصل از پژوهش های انجام شده توسط کشاورز و وفاییان ( ،)1386اخوان مالیری ،نوغانی و مظلوم
خراسانی( ،)1393علیپور ،هاشمی ،باباپور و طوسی( ،)1389فروزان ( ،)1392بشیر و افراسیابی ( )1390با
نتیجه حاصل از آزمون این فرضیه هماهنگی دارد.
فرضیه دوم  ،مبنی بر وجود رابطه بین نوع فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی و میزان شادکامی
کاربران ،را مورد آزمون قرار می دهد که جهت آزمون این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون
استفاده شد ،شدت همبستگی بین این دو متغیر ،برابر  -0/362بوده و جهت رابطه نیز معکوس می باشد
یعنی هرچه انواع فعالیت در شبکه های مجازی بیشتر میزان شادکامی کمتر ؛ و با توجه به اینکه سطح
معناداری آزمون ( )=sig0/000می باشد با اطمینان  95درصد می توان گفت نتیجه به دست آمده قابل
تعمیم به جامعه آماری بوده و فرضیه محقق تایید می شود .همانند فرضیه دوم پژوهش نتیجه حاصل از

مطالعۀ رابطۀ بين ميزان و نوع فعاليت در شبکه های اجتماعی مجازی با ...

141

آزمون فرضیه چهارم نیز با نظریات پارادایم دوجهانی شدن ،نظریه استفاده و تاثیر بالمر و کاتز ،نظریۀ
سرمایۀ اجتماعی کلمن  ،کاستلز و پاتنام همخوانی دارد .همچنین نتایج حاصل از پژوهش های انجام شده
توسط کشاورز و وفاییان ( ،)1386اخوان مالیری ،نوغانی و مظلوم خراسانی( ،)1393علیپور ،هاشمی ،باباپور
و طوسی( ،)1389فروزان ( ،)1392بشیر و افراسیابی ( )1390با نتیجه حاصل از آزمون این فرضیه هماهنگی
دارد.
پيشنهادهای کاربردی

 فیلترینگ و قطع دسترسی و کالَ اعمال محدودیت های اجتماعی به هیچ عنوان راهکار مناسبی برایکنترل بازتابهای منفی این پدیده نیست و بعضا نتایج عکس را در پی دارد  .در واقع بهتر است با افزایش
سطح آگاهی ها و آموزش های الزم افراد جامعه را به سمت استفاده مطلوب و درست از این شبکه ها سوق
داد و در مقابل مخاطرات آن واکسینه نمود  .دولتمردان باید بستر الزم را فراهم آورند تا افراد جامعه خود
به این بلوغ فکری دست یابند که کدام بخش از این پدیده یك تهدید و کدام ابزار آن یك فرصت در جهت
اعتالی سطوح فردی اجتماعی اشان است.
 از آنجا که احساس شادی و بلعکس غمگینی و پرخاشگری نقش مهمی را در سالمت روانی افرادداراست واثرات مثبت آن بر تمام جنبه های فردی ،خانوادگی ،اجتماعی ،تحصیلی و شغلی بر کسی پوشیده
نیست ،پیشنهاد می گردد که به موضوع بهداشت روانی جوانان توجه خاصی مبذول گردد.
 برگزاری جلسات آموزشی از سوی مصادر امور فرهنگی به منظور آشنا نمودن و اطالع رسانی بهوالدین در مورد فناوری های جدید به ویژه اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی.
 برگزاری کالس های آموزشی در مدارس و دانشگاهها جهت آگاهی دادن به نوجوانان و جوانان درمورد مزایا و معایب فناوری های جدید و نحوة استفادة صحیح از آنها که در نهایت باعث باال بردن سواد
رسانه ای کاربران شود.
 وضع قوانین سختگیرانه تر جهت برخورد با مجرمان جرایم اینترنتی و اجرایی نمودن این قوانین؛ چراکه کاهش جرایم اینترنتی منجر به کاهش بروز پرخاشگری و مشکالت روانی کاربران خواهد شد.
 آگاهی و هوشیاری بیشتر پلیس سایبری در مورد انواع جدید جرایم رایانه ای و اقدام در جهت ناکارآمدکردن دسیسه های دشمنان در این زمینه.
 پخش آگهی های آموزنده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در رادیو و تلویزیون در جهتافزایش آگاهی کاربران و خانواده ها در خصوص خطرات ناشی از اینترنت .همچنین پخش برنامه های
کوتاه آموزشی دربارة مزایا و معایب اینترنت از زبان ورزشکاران و هنرمندان محبوبی که عموما جوانان آنها
را الگوی خود قرار می دهند.
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 کاربر بایستی این اصل را نیز در ذهن خود داشته باشد که همواره زمان مشخصی از وقتش را بهانجام کارهای آنالین خود اختصاص دهد  .این امر به او کمك میکند که از انجام جستجوهای بیمورد و
چتهای چندین ساعته در شبکههای اجتماعی پرهیز کند.
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Study of the relationship between the amount and type of activity on
virtual social networks with happiness in undergraduate students living
in dormitories at Tabriz Azad University
Mehran samadi
Shahla Amirdavar
Abstract
The aim of this study was to determine the relationship between the
amount and type of activity on virtual social networks with happiness in
undergraduate students living in dormitories at Tabriz Azad University in the
2015-2016 academic years. The research method was analytical survey. The
statistical society of this research included undergraduate female students of
Tabriz Islamic Azad University living in dormitory in the 2015-2016school
year. According to the obtained data, the statistical population included 390
persons. Due to limiting and availability of the total statistical population, the
sample size in this study including 350 students from among the 390 students
living in the dormitory, who use the virtual social networks. The data
collection tool was a questionnaire designed by the researcher based on a
theoretical framework. Data were analyzed by SPSS software. Theoretical
framework of the research was based on "Two-globalization paradigm theory
"and Blumer and Katz "used - impact theory". The results showed that, in
general, the happiness of the majority of participants (9/48 percent) are
moderate, Also the results indicated that there is a significant relationship
between the amount and type of membership in virtual social networks and
happiness in undergraduate female students.
Keywords: Virtual Social Networks, Happiness, Undergraduate Girl
Students, Tabriz.
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