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 -5دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
 -2استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
 -5استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

چکیده
در چند دهة اخیر ،زندگی انسانها ،شدیداً تحت تأثیر ارتباطات نوین ،قرار گرفته است؛ این
واقعیت نه تنها زندگی اجتماعی انسان را متأثر ساخته ،بلکه به خصوصییتیرین ابعیاد زنیدگی او
رسوخ نموده است .در این میان شبکههای اجتماعی مجازی به عنوان بخشیی از ایین رسیانههیا و
ارتباطات نوین ،امکانی را فراهم آوردهاند که کاربران به واسطه آنها از یک سو عالقه مندیها،
افکار و فعالیتهای خودشان را با دیگران به اشتراك میگذارند ،از دیگر سو ایین شیبکههیا بیر
روی درك و دریافت افراد از وضعیت زندگی خود در همه زمینهها اعم از فرهنگی و ارزشیی
تاثیر میگذارند .پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شبکههای اجتمیاعی مجیازی در کیتییت
زندگی کاربران  22تا  23ساله شبکههای اجتماعی مجازی در شهر تهران در سیال  5533اسیت،
این پژوهش از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی ،از نظر وسعت پهنانگر ،از نظر دامنیه خیرد
و از نظر زمانی ،یک بررسی مقطعی است .روش پژوهش میدانی با استتاده از تکنیک پیمیایش،
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و ابزار جمع آوری داده پرسشنامه است .حجم نمونیه بیا اسیتتاده از نیرم افیزار SPSS Sample

 Powerمعادل  722نتر برآورد شده است .نتایج توصیتی بیانگر ایین اسیت کیه  80/9درصید از
کاربران میزان استتاده از شبکههای اجتماعی مجازی را پایین بیان کردهانید کیه مییانگین آن (2
ساعت) برآورد شده است و میانگین کیتیت زندگی  39/7درصید کیاربران متوسی و بیااتر از
متوس بوده است .نتایج آزمیون فرضییات بییانگر ایین اسیت کیه نقیش اسیتتاده از شیبکههیای
اجتمییاعی مجییازی در کیتیییت زنییدگی کییاربران تهرانییی ( )sig=0/977و سییرمایه اجتمییاعی
( )sig=0/257رد شیید ،امییا فرضیییه نقییش سییرمایه اجتمییاعی در کیتیییت زنییدگی کییاربران
( )sig=0/000تایید شد .در کل متغیرهای مستقل میزان استتاده از شبکههای اجتماعی مجازی و
سرمایه اجتماعی به میزان  53درصد توانایی تبیین تغییرات کیتیت زندگی را دارا هستند.
واژههای کلیدی :شبکههای اجتماعی مجازی ،کیتیت زندگی ،سرمایه اجتماعی ،کاربران
شبکههای اجتماعی مجازی.
مقدمه و بیان مساله
تکنولوژی اطالعاتی و ارتباطاتی به عنوان مهم ترین نیرو و ابیزار پییش برنیده رونید جهیانی
شدن؛ دگرگونیها ،تغییرات ،تاثیرات و پیامدهای مختلتی را در همه حوزههیا بیه همیراه داشیته
است .میزان تغییراتی که با فناوریهای جدید اطالعیاتی و ارتباطیاتی ایجیاد شیده ،بیه انیدازهای
است که بیرای توصییع عصیر جدیید از واژهای چیون انقیال اسیتتاده مییشیود .بیا پیشیرفت
تکنولوژی و قابلیتهای متنوع گوشیهای اندرویید ،سیط مییزان اسیتتاده افیراد از شیبکههیای
اجتماعی مجازی گسترش یافته است؛ در چنین فرایندی  ،روابی مییان فیردی متزلیزل ،هینهیا
بیدار و رفتارها تحت تأثیر قرار مییگییرد کیه در درازمیدت باعی

ایجیاد فاصیله در بیین افیراد

خانواده ،افسردگی و کاهش رواب خانوادگی شده است .رابطه بین ارتباط و شخصییت فیردی،
پیچیده؛ اما ناگسستنی است ،به طوری که نمی تیوان رسیانههیای همگیانی را متحیول سیاخت و
انتظار داشت که هیچ تغییری در افراد جامعه پدید نیاید .همین مهر تاییدی به گتتیه ازارسیتلد و
مرتون است که معتقدند؛ اینترنت به عنوان یک رسانه جمعی برای اثر بخشیی خیود نیازمنید سیه
شرط اساسی است :انحصاری کردن ،جهیت دهیی بیه ارزشهیا و اجتنیا از تغیییر ارزشهیای
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اساسی و ارتبیاط چهیره بیه چهیره تکمیلی(سیورین و تانکیارد .)383:5599 ،بیا گذشیت زمیان،
پیشرفت تکنولوژی ،باا رفتن معلومات و تحصیالت اجتماعی ،مباح

مربوط به اصیالت فیرد و

باا رفتن سط توقعات و خواسته های فیردی و اجتمیاعی شیامل داییره تمیامی انسیانها و تمیامی
تمایالت بشر برای داشتن حداکثر آسایش و آرامیش در زنیدگی گردیید .درنظیر گیرفتن تیاثیر
فنییاوریهییای ارتبییاطی بییر کیتیییت زنییدگی نسییبی بییودن کیتیییت زنییدگی بیشییتر نمییود پیییدا
میکند.کیتیت زندگی متاثر از زمان و مکان و ارزش های فیردی و اجتمیاعی اسیت و متهیومی
انتزاعی است کیه دارای ابعیاد عینیی و هنیی اسیت.کیتییت زنیدگی درك و دریافیت افیراد از
وضعیت زندگی خود در زمینه و بافت های مختلع فرهنگی و ارزشی خاصی است که افیراد در
درون آن زندگی می کنند و نیز به فراخور اهداف و انتظارات و استانداردها و دل مشغولی هیایی
که دارند ،تعیین می شود (عظیمی)33:5599 ،؛ این تعریع سازمان بهداشت جهیانی دربردارنیده
دو بعد عینی(کیتیت رواب درون خانواده ،فعالیت اجتماعی،سیالمت جسیمی) و هنیی( نشیاط
اجتماعی ،رواب اجتماعی ،رضایت از خود) است.
تغییرات تکنولوژییکی که دنیا را به یک دهکده جهانی تبیدیل نمیوده ،کشیور اییران را نییز
تحت تأثیر قرار داده است و بیا ایجیاد تغیییرات در روابی و مناسیبات گیروههیای اجتمیاعی در
زندگی آنها نتو کرده و رواب آنان را از وضعیت سنتی خارج و وارد دنیای جدید تکنولیوژی
کرده است .به نحوی که اینترنت کنش متقابل را متأثر ساخته و فضای جدیدی را برای کاربران
ایجاد کرده است تا هم شکل گیری رفتارهای جدید را شاهد باشند و هم تغییر رفتارهیای سینتی
را .تغییرات مذکور به محتوای برنامههایی وابسته است که بر روی عقایید ،ارزشهیا ،اطالعیات،
مهارتها ،گرایشها و رفتارهای ظاهری افراد تیأثیر مییگیذارد و گیرایش آنهیا را بیه موقعییت
شغلی ،مصرفی ،سیاسی ،عشق و زندگی خانوادگی شیکل میی دهید و از ایین راه میی توانید بیر
کنترل غیر مستقیم مخاطبان خود نقش داشته باشد.
از آنجا که ایران از نظر بهرهمندی از اینترنت در بین  597کشور جهان ،رتبه  97و بیه لحیا
استتاده از اینترنت در طبقهبندی اتحادیه جهانی مخیابرات ،در ردییع کشیورهای متوسی قیرار
دارد .همچنین با توجه به جامعه آمیاری پیژوهش و انتخیا تهیران بیه عنیوان پایتخیت و کیالن
شهری که در بردارنده افرادی با قومیت و زبانهای متتاوت است؛ میتوان اهمییت پیرداختن بیه
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این موضوع را دریافیت .زییرا از بیا وجیود دسترسیی اکثرییت میردم بیه اینترنیت و شیبکههیای
اجتماعی مجازی و همچنین صرف زمان زیادی از وقت کاربران در این شبکههیا ،بیه دایلیی از
جمله؛ عدم فرهنگ سازی و نبود سواد رسانهای مناسب در استتاده از این شبکهها؛ تاثیر اسیتتاده
از آنها بر روند جامعه پذیری و جایگزینی جامعه پذیری مجازی به جای جامعه پذیری از سیوی
والدین و خانواده؛ همچنیین تیاثیر ایین شیبکههیا در ایجیاد فاصیله مییان افیراد خیانواده و اعتییاد
اینترنتی ،تاکنون پژوهشی در حوزه تاثیر شبکههای اجتماعی مجازی بر کیتیت زندگی کیاربران
انجام نشده است .این دایل ،ضرورت توجه و پرداختن به این موضیوع را دو چنیدان مییکنید.
حال با توجه به تغییرات مشهود در جامعه در ارتباط با تاثیرات فضای مجیازی ،در ایین پیژوهش
به دنبال پاسخگویی به این سواات هستیم که آیا میزان استتاده از شبکههیای اجتمیاعی مجیازی
در کیتیت زندگی کاربران نقش دارد؟ دیگر اینکه ،آیا متغیر سرمایه اجتماعی به عنوان متغییری
میانجی در این پژوهش در کیتییت زنیدگی کیاربران شیبکههیای اجتمیاعی مجیازی تاثیرگیذار
است؟
تاریخچه شکل گیری هر کدام از مفاهیم پژوهش
درسیال 5337نخسیتین شیبکه اجتمیاعی ( )Six Degreesشیروع بیه فعالییت نمیود .در سیال
 )classmate(5339و در سال  )Cyword (5333با هدف برقراری ارتباط میان کرهای شروع بیه
کار کیرد .از سیال  5337تیا  2225شیماری از ابزارهیای اجتمیاعی ،ترکییبهیای گونیاگونی از
صتحات شخصیی و فهرسیت دوسیتان را میورد پشیتیبانی قیرار دادنید .بیه عنیوان مثیال Asian

 Black plant ،Migente ،Avenueبه کاربرانشان اجازه میدادند تا صتحات شخصی متعلق بیه
خودشان را ایجاد نمایند و ییا بیا افیراد دیگیر ارتبیاط برقیرار کننید .میوج بعیدی آغیاز بیه کیار
شبکههای اجتماعی اینترنتی زمانی آغاز شد که( )Ryzeدر سیال 2225شیروع بیه فعالییت نمیود.
اگر چه این سایت هیچ گاه با اقبال عمومی چندانی روبیرو نشید ،امیا فصیل نیوینی را در تیاریخ
شبکههای اجتماعی اینترنتیی گشیود .در سیال  )Lunar storn(2222سیوددیهیا را بیا یکیدیگر
مرتب میساخت به جرگه شبکههای اجتماعی فعال بر روی اینترنیت پیوسیت (بیوی و الیسیون،
 .)253:2227در سالهای بعد شبکههیای اجتمیاعی همچیون تیویتر ( ،)2228فیسیبوك (،)2223
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لینکداین (،)2225اینسیتاگرام ( ،)2252واتسیآپ( ،)2223تیانگو( ،)2223ایین( ،)2255تلگیرام
( )2255ایجاد شدند که در این پژوهش تمرکز بر روی شبکههیای اجتمیاعی اینسیتاگرام،وات
آپ و تلگرام است .ریشههای تاریخی استتاده از عبیارت کیتییت زنیدگی را مییتیوان در آثیار
کالسیک ارسطو کیه مربیوط بیه سیال  552قبیل از مییالد مسیی هسیتند ،یافیت .وی در اصیول
اخالقی کالسیک از رابطه بین کیتیت زنیدگی هنگیام شیادی و ارزش هیای هنیی افیراد سیخن
میگوید(مختیاری و نظیری .)53:5593،امیا اگیر بخیواهیم در بیا تاریخچیه تیاثیر شیبکههیای
اجتماعی مجازی بر کیتیت زندگی صحبت کنییم شیایان کیر اسیت کیه بحثیی میرتب بیا ایین
موضوع تابحال صورت نگرفته است.
پیشینه پژوهش
کراوت( )5399در پژوهشی با عنوان« پارادوک

اینترنت» بیه ایین نتیجیه رسییده اسیت کیه

استتاده از اینترنت موجب کاهش ارتباط فرد با خانواده اش و کوچک شیدن حلقیه ی اجتمیاعی
پیرامون فرد و افزایش احساس تنهایی و افسردگی می گردد .بنا بر نتیایج ایین تحقییق اسیتتاده از
اینترنت به میزان دو ساعت در هتته در مُدت دو سیال موجیب کیاهش متوسی انیداز شیبکه ی
اجتماعی پاسخگویان شد .شن( )2253درپژوهشی با عنوان«کیتیت زندگی وگرایش به اسیتتاده
از شبکههای اجتماعی با نقش تعدیلگر خودافشایی در بین کاربران شبکه اجتماعی فیسبوك» بیه
بررسی نارضایتی از زندگی و تنهایی کاربران شبکههای اجتماعی که در این شیبکههیا بیه دنبیال
حمایت اجتماعی آنالین هستند ،پرداخته است .نتایج حاصل از دادههای نظر سنجی از  327نتیر
از کاربران شبکههای اجتمیاعی مجیازی نشیان مییدهید کیه تنهیایی و نارضیایتی از زنیدگی بیه
صورت مثبت با حمایت اجتماعی در ارتباط است و برقراری ارتباط در این فضا با خیود افشیایی
در ارتبییاط مسییتقیم دارد؛ کییه اینهییا بییه نوبییه خییود بییه گییرایش و تمایییل بییه اسییتتاده از خییدمات
شبکههای اجتماعی تاثیر میگذارنید .مکلوسیکی ( )2253در پیژوهش خیود بیا عنیوان« توسیعه
فیسبوك با اندازه گیری حمایت اجتماعی و بررسی رابطیه بیین افسیردگی و کیتییت زنیدگی و
حمایت اجتماعی» بیان میکند که حمایت اجتماعی بیاا پییش بینیی کننیده افسیردگی پیایین و
کیتیت زندگی بااتر است .نتیایج حاصیل از تحلییل عیاملی اکتشیافی بییانگر ارزییابی حماییت

 / 522فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال دهم ،شماره چهارم ،پیاپی ( ،)53زمستان 5533

اجتماعی در فی

بوك توس چهار عامل ادراکی،عاطتی،شناختی،ادراکی/ابزاری است .عامل

شناختی حمایت اجتماعی با افسردگی ارتبیاط معنیاداری دارد .دو عوامیل (ادارکیی  ،اداراکیی/
ابزاری) با سالمت روان غیر مرتب بودند .برخالف انتظارات ،افزایش در عامل عاطتی با عالییم
بدتری از افسردگی و کیتیت روانی پایین همراه بود .تنها عدم وجود حمایت اجتماعی شیناختی
در فی

بوك به طور قابل توجهی عملکرد سالمت روانی را پیش بینیی کیرده اسیت .در نتیجیه

نباید به استتاده از فی

بوك به عنوان یک رسانه بیرای کیاهش افسیردگی و ییا بهبیود کیتییت

زندگی امییدوار بیود .ربیانی خوراسیگانی و کییانوور ( )5598در پژوهشیی تحیت عنیوان« میدل
پیشنهادی برای سنجش کیتیت زنیدگی شیهر اصیتهان» بیه ایین نتیجیه رسییده انید کیه مییانگین
کیتیت زندگی شهروندن اصتهانی  ،5/79یعنی در حد باایی اسیت و همچنیین بررسیی ارتبیاط
بین کیتیت زندگی و وضعیت تاهل آنها ارتباط معناداری وجود دارد؛ بیدین معنیی کیه کیتییت
زندگی افراد متاهل بااتر از کیتیت زندگی افراد مجرد بیرآورد شیده اسیت .شییرافکن ()5597
در پژوهشی با عنوان «بررسی ارتباط کیتیت زندگی و میزان اسیتتاده از اینترنیت در دانشیجویان
دانشگاه های علوم پزشکی و علوم فنی و مهندسی بابل» بیه ایین نتیجیه رسییده اسیت کیه قرییب
 77/5درصد از پاسخگویان دارای رایانه شخصی و با نحوه استتاده از اینترنت آگاه بودند .میزان
استتاده از اینترنت با زمینههای اصلی بهره گیری پاسخگویان از موضیوعات علمیی-آموزشیی و
پژوهشی مرتب با دروس تخصصی شان مرتب

بوده است .استتاده از اینترنت بر احساس خیو

بییودن و ارتقییای کیتیییت زنییدگی در دانشییجویان کییاربر مییوثر بییوده اسییت .نقییوی و گروسییی
()5597در پژوهشی با عنوان «سرمایه اجتماعی و کیتیت زندگی در شهر کرمیان» بیه ایین نتیجیه
رسیده اند که سط سرمایه اجتماعی و همچنین سط کیتیت زنیدگی در شیهر کرمیان در حید
متوس است ،دیگر اینکه بین این دو متغیر ارتباط معناداری وجود دارد .عالوه بر این باا نبودن
سط کیتیت زندگی در بین شهروندان تحت تاثیر سط نسبتا متوس سیرمایه اجتمیاعی ایشیان
است .نوغانی و همکاران ( )5599در پژوهشی با عنوان«یتیت زندگی شیهروندان و رابطیه آن بیا
سرمایه اجتماعی در شهر مشهد» به این نتیجه رسیده اند کیه سیرمایه اجتمیاعی در تبییین کیتییت
زندگی بیش از درآمد و تحصیالت دارای اهمیت اسیت .همچنیین در بررسیی رابطیه متغیرهیای
مستقل با کیتیت زندگی مشخص شید کیه سیرمایه میادی(درآمید) ،بییش از دیگیر متغیرهیا بیر
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کیتیت زندگی عینی افراد موثر اسیت ،در حیالی کیه سیرمایه اجتمیاعی بییش از دیگیر متغیرهیا
میتواند کیتیت زندگی را بهبود بخشد .حقیقتیان ( )5535در پژوهشی با عنوان«عوامل اجتماعی
موثر بر کیتیت زندگی زنان شهر اصتهان» به این نتیجه رسیده است که فرضیه مبنی بر رابطه بین
متغیرهای سرمایه اجتماعی و کیتیت زندگی تایید و فرضیات مبنی بر ارتبیاط متغیرهیای مسیتقل
پایگاه اجتماعی ،وضعیت تاهل ،درآمد ،اشتغال و تحصیالت با متغیر وابسته کیتیت زنیدگی نییز
همگی تایید شدند .علی جمعه زاده بافنده ()5533در پژوهشی با عنوان«تاثیر اسیتتاده از اینترنیت
در رواب خانوادگی جوانان( مورد مطالعه :دانشگاه آزاد اسیالمی واحید تهیران مرکیزی گیروه
جامعه شناسی)» به این نتیجه رسیده است که بین استتاده از اینترنیت و تعامیل بیا خیانواده رابطیه
منتی و معناداری وجود دارد .با افزایش استتاده از اینترنت ،میزان تعامل دانشیجویان بیا خیانواده
کاهش مییابد .بین استتاده دانشجویان دختر از اینترنت و تعامل آنها با خانواده رابطه معنیاداری
مشاهده نشده است و با کیاهش جامعیه پیذیری دانشیجویان توسی والیدین ،جامعیه پیذیری بیا
اینترنت در بین دانشجویان افزایش مییابد.
مرور پیشینه پژوهش نشان می دهد کیه نتیایج بیه دسیت آمیده در میورد مییزان و متغیرهیای
تاثیرگذار بر کیتیت زنیدگی متتیاوت و نیاهمگون اسیت و بیا توجیه بیه جدیید بیودن موضیوع
پژوهش حاضر ،مطالعه این مساله در بین کاربران شبکههیای اجتمیاعی مجیازی در کیالن شیهر
تهران حادز اهمیت ویژه است.
مبانی نظری
رسانه ارتباطی( شبکههای اجتماعی مجازی)
با توجه بیه جدیید بیودن مباحی حیوزهی شیبکههیای اجتمیاعی مجیازی ،هنیوز متتکیرین،
متخصصین و نظریهپردازان علوم ارتباطات به نظریات مستقل مربوط بیه آن و همچنیین نظرییات
تاثیر آنها بر کیتیت زندگی نرسیدهاند .در این پژوهش به عمده نظریات حیوزه علیوم ارتیاطیات
که به نوعی نزدیک به متاهیم شبکه های اجتماعی مجازی و اثرات رسانهها است ،اشاره خواهید
شد .نظریه گلوله جادویی بیان میکند؛ پیامهای ارتباط جمعی بر همهی مخاطبان که در معیر
آن ها قرار می گیرند ،اثرهای قوی و کم و بییش یکسیان دارد و بیرای رسیانه در شیکل دهیی بیه
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افکار و عقاید عمومی قدرت زیادی قادل بوده و معتقد است؛ وسیایل ارتبیاطجمعیی مییتوانید،
نسلی تازه برای اولین بار در تاریخ انسان پدید آورد(سوربن و تانکارد593 :5599 ،؛ لتییل جیان،
.)782 :5593در صورتی که طبیق نظرییه اسیتحکام ازارسیتلد پییامهیای ارتبیاطی قیادر نیسیتند
تغییراتی بنیادی در عقاید و رفتار افراد بهوجود آورند بلکه میتوانند آنها را بهصورت محیدود،
استحکام بخشند و برای تأثیرگذاری باید زمینه ی قبلی وجیود داشیته باشید .ایین نظرییه ،کیه بیه
متغیرهای غیر ارتباطی نظیر سن ،شیغل ،تحصییالت و خیانواده در تیأثیر و عیدم تیأثیر پییام هیای
ارتباطی اهمیت زیادی می دهد ،مخاطب را پویا در نظر می گیرنید(رزاقیی؛ )99 :5593؛ پی

بیا

این وصع تا زمانی که مخاطب خودش به پیام عالقه نشان ندهد و به آن توجه نکند و نخواهید،
پیامهای رسانهها بر وی بیتأثیر خواهد بود و در این دیدگاه ،مخاطب ،فعال و گزینشگر اسیت
(کازنو523 :5597،ی.)523.
مک لوهان معتقد است که رسانه همان پیام است؛ زیرا یک رسیانه میی توانید سیبک روابی
انسانی را شکل دهد و معیار عملکردهای موجود در این رواب را مشخص کند؛ بی آنکه محتیوا
یا نحوه ی استتاده از آن بتواند تأثیری بر طبیعیت روابی انسیانی بگیذارد .او ات تکنولیوژی را
دربردارند فرهنگ و پیام خاصیی مییدانید کیه موجیب تغیییر در معیارهیا ،آهنیگ حرکیات و
مدل های زیستی انسان میی شیود( .میک لوهیان .)7 :5577 ،میک لوهیان معتقید اسیت :اگیر چیه
تکنولوژی منبع

از هن و عمل انسان است؛ ولی انسان هر دوره ،خود زاییده ی تکنوژی زمیان

خویش است و به عبارت دیگر ،هر تکنولوژی ،بشر را به تدریج در فضای تازهای قرار مییدهید
و هر فضای تازه ،عاملی تعیین کننده در سرنوشت و زنیدگی بشیر بیه شیمار میی رود (دادگیران؛
 .)32 :5593وی معتقد است که این تکنولوژی جدید صرف نظر از محتیوا ،بیرای انسیان امیروز
تبدیل به یک محی جدیدی شده است ،که اثرات فراوانیی از خیود بیر جیای میی گیذارد؛ کیه
عبارتند از- :نحو بکار گرفتن پینج حی

عمیومی را بیرهم زده و تغیییر میی دهید؛-انسیان را وا

می دارد عک العمل های متتاوتی را در مقابل اشیاء و موضیوعات بویذیرد؛ -بیه انسیان امیروزی
امکان می دهد ،جامعیهای کیامالً متتیاوت بیرای خیود بسیازد(رشییدپور؛  .)57 :5533ارتباطیات
کامویوتر -واس  ،فرایند ارتباطات انسانی از طریق کامویوتر است ،که افراد در زمینه های خیا
را در بر میگیرد و شیامل فراینیدهایی اسیت کیه از رسیانههیا بیرای اهیداف گونیاگون اسیتتاده
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می کند(ترلو و همکاران .)55 :5532 ،به وسیله ی شبکهی ارتباطیات کیامویوتر واسی  ،میردم در
شبکه های اجتماعی مجازی به یکدیگر می پیوندند .فهم چگونگی ارتباط و اسیتتاده ی آن بیرای
توصیع هویت مان ،ایجاد رواب و حتظ و نگهداری آن و در نهاییت تشیکیل اجتماعیات ،سیه
موردی است کیه در ارتباطیات کیامویوتر واسی مهیم اسیت .رویکردهیای تکنولوژییک نقیش
رسانه های جدید را در رواب و تبعات اجتماعی آن ،تعیین کننده می داننید و در بررسیی نهیایی،
تکنولوژی را شکل دهنده ی رواب اجتماعی و شیکل هیای تحیول آن تلقیی میی کننید ( کیایی؛
 .)5532متهومسازی بوردیو از عیادت و مییدان را مییتیوان در تحلییل فرهنگیی و سیاختاری از
تأثیرات ارتباطات اینترنتی به کار برد .ارتباطات مجازی میتوانید زمینیهی شیکلگییری عیاداتی
جدید را فراهم سازد که خود به کنش و انتخا های متتاوتی منتهیی میی گیردد .ظهیور عیادات
جدید شرای (عادات) قبلی را به چیالش مییکشیاند و در نتیجیهی آن جابجیاییهیایی صیورت
می گیرد .بدین ترتیب اگرچه اساس فرآیند بیازآفرینی بیاقی میی مانید ،بیا ایین حیال شییوه هیای
متنوعی ،مبنای مبارزه برای تعریع میدان و امکان عمل فرد را فراهم میی سیازند .بیرای ارزییابی
تأثیر نیروهای ساختی همچون طبقه ،جنسیت و مکان در بهره مندی از اینترنیت و گتیت گوهیای
اینترنتی و نیز تأثیری که این گونه ارتباطات به نوبه ی خود بیر ایین روابی برجیای میی گیذارد از
متهوم سازی عادت و میدان بوردیو جامعه شناس فرانسوی می توان اسیتتاده کیرد .بیرای بوردییو
عادات شیوه های عمل و زیستی است کیه فیاعالن اجتمیاعی در جرییان اجتمیاعی شیدن کسیب
میکنند و از طریق تجربهی عملی آموخته میشوند .دنیای عملی که در ارتباط بیا عیادات -کیه
به مثابه نظامی از ساختارهای (نقشه های) شناختی و انگیزه بخش عمل میکنند ،دنیایی است کیه
روش های رسیدن به هدف ،مسیرهای قابل انتخا و موضوعاتی که واجد یک خصیلت غاییت
شناسی دادمی هستند ،را از قبل مشیخص سیاخته اسیت(بوردییو .)35 :5332 ،یکویارچگی بیالقوه
متن ،تصویر و صدا که در یک سیستم و در شبکه ای جهانی و قابل دسترس بیا یکیدیگر تعامیل
دارند ،ماهیت ارتباطات را دستخوش دگرگونی های بنیادینی مییسیازد .از آنجیا کیه ارتباطیات
نقش تعیین کننده ای در شکل دهیی فرهنیگ دارد و انتقیال و جرییان ییافتن فرهنیگ از طرییق
ارتباطات انجام میشود ،خود فرهنگها ،یعنی نظامهای عقاید و رفتار ما که سیاختة تیاریخ انید،
با سیستم تکنولوژیک جدید دستخوش دگرگونی های بنیادین میشیوند و ایین امیر بیا گذشیت
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زمان تشدید میشود (کاستلز .)592-595 :5593،این نکته حادز اهمیت اسیت کیه کارکردهیا و
فرآیندهای مسل در عصر اطالعیات بیه گونیه ای فزاینیده حیول شیبکههیا سیازمان میییابنییید.
شبیکهها ،ریختشناسی اجتماعی جدید جوامیع میا را تشیکیل مییدهنید و پیارادایم تکنولیوژی
اطالعاتی نوین مبنایی بیرای گسیترش فراگییر خیود در کیل سیاختار اجتمیاعی ایجیاد مییکنید
(کاستلز .)383 :5593 ،این مطلب مهیم را نبایید از نظیر دور داشیت کیه منطیق شیبکهای ،خیود
توسعه بخش ،تمام قلمروهای زندگی اجتماعی و اقتصادی را درنوردیده و دگرگون میسازد.
سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی به مجموعه منابع حقیقی و بالقوه ای اطالق می شود که از شبکه های روابی
متعلق به افراد و یا واسطههای اجتماعی نشات گرفته است و از طریق آنها قابل دسترس هسیتند.
این گونه سرمایه اجتماعی هم شامل شبکه هیای اجتمیاعی بیوده و هیم شیامل داراییی هیایی کیه
ممکن است از طریق آن تجهیز شوند .قضیه محوری نظریه سرمایه اجتماعی این است که شیبکه
رواب  ،منابع ارزشمندی برای هدایت امور اجتمیاعی بیه وجیود آورده و سیرمایهای بیا مالکییت
جمعی ،برای اعضای آن جامعه ایجاد می نماید که به آن ها اعتبار می بخشید .محققیان معتقدنید
که سرمایه اجتمیاعی در اسیاس میرتب بیا منیابع موجیود درون سیاختارها و فرآینیدهای تبیادل
اجتماعی از جمله شبکه های اجتماعی اسیت (ناهاپییت و گوشیال .)233:5339 ،اولیین رویکیرد
متهوم سازی سرمایه اجتماعی ،نظریه پیوند ضعیع گرانووتر اسیت .ایین نظرییه بیین پیونیدهای
قوی(خویشاوندی و دوستیهای صمیمی)و پیوندهای ضیعیع (آشینایی) تمیایز قادیل مییشیود.
پیوندهای ضعیع در واقع پل های ارتباطی و انتشاری برای زیر شبکه های مجزا هسیتند .در واقیع
در تصویر ساختاری کلی یک شبکه رواب اجتماعی ،فرد مرکزی مجموعیه ای از خویشیاوندان
و دوستان نزدیکش را با پیوندهای قوی در شبکه دارد که عموما تراکم در چنیین شیبکه ای بیاا
بوده و اعضای شیبکه یکیدیگر را مییشناسیند ،امیا در عیین حیال همیان فیرد مرکیزی ،معمیوا
مجموعه ای از آشنایان را نیز با پیوندهای ضعیع در شیبکه روابی خیود دارد کیه در مییان ایین
افراد تراکم پایین است .در واقع فرد بیه وسییله ایین پیونیدهای ضیعیع و از طرییق آشینایان ،بیا
شبکههای دیگر و به طور کلی فضای اجتماعی خارج از محی خانوادگی و دوستانه آشینا شیده
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و ارتباط برقرار میکند .گرانووتر تاکید میکند که معمواً افرادی که پیوندهای ضیعیع کمیی
دارند ،تا حید زییادی از اطالعیات مربیوط بیه نظیام اجتمیاعی محیروم مییماننید .ایین موضیوع
اطالعات مختلتی از مدهای جدید لباس تا اخبار سیاسی و داده های جدید مربوط به بازار کار و
بسیاری از موارد دیگر را شامل میشود؛ چرا که فردی که صرفا پیونیدهای قیوی دارد ،تنهیا در
میان اخبار و دیدگاههای دریافتی از دوستان و نزدیکان خود محدود مانده و از این نظیر ،مطیابق
با دیدگاه شبکه رواب اجتماعی ،قدرت کمی در فضای اجتماعی خواهد داشت .در عین حیال،
به عقیده او ،افرادی که پیوندهای ضعیع کمی دارند ،به سختی مییتواننید بیه هیر نیوع جنیبش
سیاسی و یا اجتماعی وارد شده و آن را سازمان دهی و یا رهبیری کننید؛ چیرا کیه عضیویت در
سازمان ها و جنبش های اجتمیاعی ،در وهلیه نخسیت ،لزومیا نتیجیه حضیور میوثر درگیروه هیای
مختلع دوستی است(گرانووتر5375 ،به نقل از حسین زاده .)55:5535،گرانووتر بییان مییکنید
آنچه یک گیروه کوچیک را منسیجم مییکنید ،پیونیدهای قیوی اسیت .اسیتحکام ییک پیونید
ترکیبی( شاید خطی) از مقدار زمان ،شدت احساسیات ،صیمیمیت( اعتمیاد متقابیل) و خیدمات
متقابل است که ویژگی های یک پیوند بیه حسیا

مییآیید .او ا عیان دارد کیه تعامیل دوگانیه

شدیدتر ،نهایتا منجر به تشکیل یک شبکه متیراکم و منسیجم مییکنید کیه در آن بیشیتر اعضیاء
مستقیما با یکدیگر در تعامل اند ،حیال آنکیه پیونیدهای ضیعیع ،شیبکهای غییر منسیجم ایجیاد
میکند که در آن بسیاری از اعضاء به طور مستقیم با یکیدیگر تعامیل ندارنید .در نتیجیه ،شیبکه
بسیار منسجم ،منحصراً تمایل به خودکتیایی و منیزوی شیدن دارد .چنیین شیبکهای کیم و بییش
بییرای بیگانگییان بسییته خواهیید بییود و مییرز میییان اعضییاء و افییرادی کییه عضییو نیسییتند ،سییخت و
نتو ناپذیر میشود (گرانووتر)5375 ،؛ عالوه بر محتوای روابی در شیبکه ،تعیداد تعیامالت در
طول زمان بر میزان سودمندی رواب اثرگذار است .روابطی که بار عاطتی بیشتری دارنید ،قیوی
تر و پایدار تر هستند.گرانووتر نشان میدهد که روابطی که شامل درجه شدیدتری از صیمیمیت
هستند منجر به تعامالت متناو و ارتباطات بلندمدت تری هستند (گرانووتر.)5375 ،
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کیفیت زندگی
در اواس قرن بیستم با توسعه اقتصادی ،اجتمیاعی و فرهنگیی کشیورها و پیشیرفت علیوم و
تکنولوژی ،انسان به تدریج از رفاه بیشتری برخوردار شد و خواستار کیتیت زندگی بهتری شید.
به همین دلیل کیتیت زندگی در قرن بیستم میورد توجیه جیدی قیرار گرفتیه و مراکیز پژوهشیی
گوناگونی هم اکنون به سنجش کیتییت زنیدگی در سیط ملیی و بیین المللیی مییپردازنید .در
ایاات متحده از دهه  5382انستیتو تحقیقات اجتماعی در دانشگاه میشیگان و مرکز نظیر سینجی
شیکاگو کیتیت زندگی را میسنجد و از سال  5333با تاسی

انجمن بین المللیی پیژوهشهیای

کیتیت زندگی ،سنجش این متهوم به خوبی نهادینه شده است (وینهیوون 33:2227 ،بیه نقیل از
حقیقتیان .)93:5535 ،کیتیت زندگی یک سازه اجتماعی است و در تبیین این متهوم بهتر اسیت
نظریات اجتماعی مقدم باشند ،همچنین کیتیت زندگی تئوری توسعه یافتهای از دییدگاه توسیعه
انسانی آبراهام مازلو است ،که شامل ارضای نیازهای بیااتری از جملیه اجتمیاعی بیودن ،عیزت
نت  ،و نیازهای خود شکوفایی است که در بیشتر جوامع توسعه یافتیه وجیود دارد (پورافکیاری
و حکیمینیا .)97 :5532 ،نظرییههیای کیتییت زنیدگی هیر کیدام تیالش مییکننید فرآینیدهای
شناختی ،احساسی و نمادینی که از طریق آنها افراد کیتییت زنیدگی خیود را ارزییابی ،تعییین و
تجربه می کنند را توصیع نمایند .نظریه های روانشناختی بر برآورده کردن نیازهای اولییه انسیان
تأکید می کنند ،در حالی که نظریات اقتصادی ،اختصا

منابع مالی محدود را بر اساس اصولی

عقالنی در تعیین کیتیت زندگی حادز اهمیت میدانند ،نظریات جامعه شناختی بر اهمیت رواب
اجتماعی در تعیین کیتیت زندگی پا می فشارند .بُعد اجتماعی از جمله عوامل کلیدی در شیکل
دادن به کیتیت زندگی است که تأثیر قابل توجهی بر احساسات اساساً اجتماعی مردم دارد .ایین
بُعد در سط میانه مورد سنجش قرار می گیرد و شاخص های آن تلتیقی از شاخصیهای هنیی و
عینی کیتیت زندگی هستند .فل

و پری ( )5333در تعریتی که برای کیتیت زندگی ارادیه میی

دهند ،اجزاء و ابعاد هنی و عینی این متهوم را در ترکیبی بیا هیم میی آورنید :رفیاه مشیتمل بیر
ترکیبی از«درك و دریافت هنی» و نیز« ارزیابی عینی» انواع رفاه جسمانی ،میادی ،اجتمیاعی و
عاطتی است که بر مبنای« ارزیابی افراد از مجموعه ارزشهایشان» تعیین می شیود .لیذا بیه منظیور
فهم پدیده ها ازم است که هر دوی شاخص های هنی و شاخص های عینی مورد اسیتتاده قیرار
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گیرند و این چیزی است که در حال حاضر محققیان و دانشیمندان مختلیع در سراسیر اروپیا و
ایاات متحده امریکا بر روی آن اتتاق نظر دارند (فل

و پری.)5333 ،فالنگان ضمن تاکید بیر

دو بُعد عینی و هنی کیتیت زندگی را شیامل پینج بعید جسیمانی (سیالمت جسیمانی ،سیالمت
شخصی) ،ارتباط با دیگیران ( ارتبیاط بیا همسیر ،داشیتن فرزنید و سرپرسیتی،ارتباط بیا والیدین،
خواهر ،برادر و سایر بستگان،ارتباط بیا دوسیتان) ،فعالییتهیای اجتمیاعی (فعالییت در رابطیه بیا
کمک یا ترغیب دیگران ،فعالیت وابسته به حکومت ملی یا منطقهای) تکامل شخصیتی (تکامیل
فکییری ،درك فییردی و برنامییه ریییزی شخصییی ،نقییش حرفییه ای ،قییوه ابتکییار ابییراز وجییود  ،و
تتری (انجام فعالیتهیای اجتمیاعی ،فعالییتهیای تتریحیی -هنیری و غییر فعیال ،فعالییتهیای
تتریحی مشارکتی و فعال) میداند (فالنگان .)5379 ،نول ابعاد جامعه شناختی کیتیتزنیدگی را
شامل دو بُعد عینی و هنی میداند که شاخصهای بُعد عینی عبارتند از :امید به زندگی ،ارتبیاط
با همسایگان و بستگان خانواده ،نرخ خودکشی ،میزان توجه به آموزش؛ شاخصهای بعد هنیی
نیز عبارتند از :شادی و خشنودی ،رضیایت از زنیدگی ،روابی خیانوادگی ،سیرگرمی و اوقیات
فراغت (نول.)2223 ،
چارچوب نظری
با توجه به مطالب کر شده در مبانی نظری پژوهش و با در نظر گرفتن نظریههای مطیر در
این حوزه میتوان گتت که نظریه گلوله جیادویی و نظرییه اسیتحکام ازارسیتلد در بیا تیاثیر
تغییرات تکنولوژیکی و ارتباطی بر سبک زندگی و شییوه زنیدگی افیراد دارای اهمییت فیراوان
هستند .نظریه استحکام ،شرط تاثیرگذاری را وجود زمینهی قبلی همچون متغیرهای غیر ارتباطی
نظیر سن ،شغل ،تحصیالت و خانواده در تأثیر و عدم تأثیر پیام های ارتباطی میداند؛ نظریه مک
لوهان در مورد تاثیر رسانهها بر روی سبک زندگی و رواب انسانی و تغییرات آنهیا در معیارهیا،
که مدلهای زیستی انسان را نیز دستخوش تغیییر مییکنید؛ نظرییه ارتباطیات کیامویوتر -واسی
بیانگر بر قراری ارتباط مردم با هم در شبکههای اجتماعی مجازی و نقش رسیانههیای جدیید در
رواب اجتماعی است؛ همچنین با توجه به نظریههای مذکور و همچنین نظرییه کاسیتلز مبنیی بیر
نقش تعیین کننده ارتباطات در شکل دهی فرهنیگ و انتقیال و جرییان ییافتن فرهنیگ از طرییق
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ارتباطات و دگرگون ساختن نظامهای عقاید و رفتار ما که ساختة تیاریخ انید ،مییتیوان فرضییه
نقش شبکههیا ی اجتمیاعی مجیازی بیر کیتییت زنیدگی را اسیتنتاج نمیود .بیرای ارزییابی تیأثیر
نیروهای ساختی همچیون طبقیه ،جنسییت و مکیان در بهیره منیدی از اینترنیت و نییز تیأثیری کیه
این گونه ارتباطات به نوبه ی خود بر این رواب برجای می گذارد از متهوم سازی عادت و مییدان
بوردیو استتاده شده است .برای متغیر سیرمایه اجتمیاعی از نظرییه پیونید ضیعیع و پیونید قیوی
گرانووتر استتاده شده است؛ متغیر کیتیت زندگی از نظریات جامعه شناختی این حوزه اسیتنتاج
شده است که بر اهمیت رواب اجتماعی در تعیین کیتیت زندگی پا می فشارند .بُعد اجتماعی از
جمله عوامل کلیدی در شکل دادن به کیتیت زندگی است که تأثیر قابل توجهی بیر احساسیات
اساساً اجتماعی مردم دارد .این بُعد در سط میانه مورد سنجش قرار میی گییرد و شیاخص هیای
آن تلتیقییی از شاخصییهای هنییی و عینییی کیتیییت زنییدگی هسییتند کییه فلی

و پییری ( )5333و

فالنگان ( )5379و نول ( )2223بر آن تاکید فراوان دارند .لذا با توجه به اینکه نظریه واحدی در
مورد نقش شبکههای اجتماعی مجازی بر کیتیت زندگی وجود ندارد ،ناگزیر از نظرییات فیوق
در با رسانهها ی ارتباطی و تغییرات آنها بر عقایید و رفتیار افیراد اسیتتاده شیده اسیت و بیرای
سنجش متغیرهای دیگر و استنتاج فرضیه از آنها از نظریات سرمایه اجتماعی گرانیووتر و نظرییه
کیتیت زندگی فل

و پری و فالنگان و نول استتاده شده است.

بنابراین فرضیات زیر از نظریات باا استخراج میشود:
فرضیه -5میزان استتاده از شبکههای اجتمیاعی مجیازی بیر کیتییت زنیدگی کیاربران نقیش
دارد.
فرضیه -2میزان استتاده از شبکههای اجتماعی مجازی بیر سیرمایه اجتمیاعی کیاربران نقیش
دارد.
فرضیه -5میزان سرمایه اجتماعی بر کیتیت زندگی کاربران نقش دارد.
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مدل نظری پژوهش
روش پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس نوع دادههای جمع آوری و تحلیل شده ،پژوهشی کمی است و از
لحا نوع برخورد با مسأله مورد بررسی و ورود به آن مطالعهای میدانی اسیت .تکنییک میورد
استتاده در این پژوهش ،پیمایش است.در مطالعه میدانی ،برای جمع آوری اطالعات مورد نییاز
از ابزار پرسشنامه استتاده شده است .پییش از آغیاز پیمیایش ،پرسشینامه در بیین نمونیه آمیاری
توزیع شد .جامعه آماری این مطالعه کاربران  22-33سال شبکههای اجتماعی مجازی در شیهر
تهران است .از آنجا که به طور طبیعی امکان مطالعه دیدگاههای تمامی کاربران وجود نداشت
از شیوه تبیین نظریات افراد مورد مطالعه استتاده شده است .برای بدسیت آورن حجیم نمونیه بیا
توجه به تعداد متغیرها و ابعاد و شاخصهای آنها از نیرم افیزار  SPSS Sample Powerاسیتتاده
شد و مقدار درصد خطای  ،2/23توان بااتر از  2/92و حجم اثر  2/25مبنای محاسبه قرار گرفته
شد و در نتیجه تعداد حجم نمونه  722نتر برآورد گردید .روش نمونه گییری در ایین پیژوهش
شیوه نمونه گیری دو مرحلهای با استتاده از نمونه گیری تصادفی سیاده و سیو

نمونیه گییری

خوشهای است .بعد از گردآوری دادهها ،تجزیه و تحلیل آنها با اسیتتاده از نیرم افیزار اس پیی
اس اس انجام گردید ودر این رابطه برای آزمون فرضیات ،تستهیای آمیاری متناسیب بیا هیر
فرضیه بکار گرفته شود .جهت بررسی اعتبار محتوا از دو فرم  CVIو  CVRاستتاده شید کیه بیه
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تایید خبرگان در حوزه جامعه شناسی رسید و جهت بررسی روایی از آلتای کرونباخ برای تک
تک شاخصها و ابعاد ومتغیرها استتاده شد و با توجه به اینکه مقیدار آلتیای کرونبیاخ بیااتر از
 2/7بود ،بقیه پرسشنامهها در بین نمونه آماری توزیع شد.
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
تعریع متهومی کیتیت زندگی :کیتیت زندگی درك و دریافت افراد از وضیعیت زنیدگی
خود در زمینه و بافت های مختلع فرهنگی و ارزشی خاصی است که هر یک از آنهیا در درون
آن زندگی میکنند و نیز به فراخور اهداف و انتظیارات و اسیتانداردها و دل مشیغولیهیایی کیه
دارنیید ،تعیییین میییشییود (نجییات وهمکییاران .)5593 ،اییین تعریییع سییازمان بهداشییت جهییانی
دربردارنده دو بعد عینی(کیتیت رواب درون خیانواده ،فعالییت اجتمیاعی ،سیالمت جسیمی) و
هنی (نشاط اجتماعی ،رواب اجتماعی ،رضایت از خود) است.
تعریع عملیاتی کیتیت زندگی :در پژوهش حاضر طبق تعرییع سیازمان بهداشیت جهیانی
ازکیتیت زندگی که دربردارنده دو بُعد عینی (کیتیت رواب درون خانواده ،فعالییت اجتمیاعی،
سالمت جسمی) و هنی(نشاط اجتماعی ،رواب اجتماعی ،رضایت از خود) اسیت ،هیر دو بُعید
در نظر گرفته شده است.
تعریع متهومی سرمایه اجتمیاعی :پدییده ای اسیت کیه حاصیل تیأثیر نهادهیای اجتمیاعی،
رواب انسانی و هنجارها بر کمیت و کیتیت تعامالت اجتماعی است (بانک جهانی.)2225 ،
تعریع عملیاتی سرمایه اجتماعی :در پژوهش حاضر شاخصهای سرمایه اجتمیاعی عبارتنید
از :تعلق به شبکههای سنتی ،اعتماد اجتماعی ،جامعه پذیری و احساس امنیت.
تعریییع متهییومی شییبکههییای اجتمییاعی مجییازی :شییبکههییای اجتمییاعی اینترنتییی مجموعییه
پایگاه هایی هستند که امکانی را فراهم میآورند تیا کیاربران بتواننید عالقیه منیدی هیا ،افکیار و
فعالیت های خودشان را با دیگران به اشتراك بگذارند و دیگران هم این افکار و فعالیت هیا را بیا
آنان سهیم شوند .یا با دیگر اعضای شبکه ارتباط برقرار کنند ،منابع خود را با آنهیا بیه اشیتراك
بگذارند و از میان توصیتات عمومی دیگر افراد ،برای یافتن اتصاات جدید استتاده کنند(بیوی
و الیسون.)252:2227 ،
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تعریع عملیاتی شبکههای اجتماعی مجازی :در پژوهش حاضر میزان استتاده از شبکههای
اجتماعی مجازی بر اساس میزان استتاده کاربران شبکههای اجتماعی مجازی تلگرام،
اینستاگرام و واتساپ مورد سنجش قرار میگیرد.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
یافتهها نشان میدهدکیه  35/27درصید جمعییت نمونیه آمیاری را زنیان و  39/75درصید را
مردان تشکیل میدهند؛  35/8درصد را مجردین و متاهلین با اختصا

 38/3درصد جمعیت بیه

خود قرار میگیرند .سن  25/8درصد در دامنه سنی  52-53سال است؛ تحصیالت  32/5درصید
لیسان

است .اکثریت جامعه آماری(  38/5درصد ) از فارس زبان و در مرتبیه دوم آ ری زبیان

با  25/5درصد است .میانگین میزان استتاده از شبکههای اجتماعی مجیازی بیه ترتییب بیه شیبکه
پیامرسان تلگرام(با مییانگین رتبیه  ،)7/8اینسیتاگرام( )8/97و فیسیبوك( )3/77اختصیا

یافتیه

است .اولویت بندی محتوای پیامهای دریافتی و ارسال بیانگر ترتییب اولوییت بنیدی پییامهیا بیه
ترتیب روزمره ،علمی -آموزشی ،اخبار ،سالمت -پزشکی ،دانسیتنی هیا ،ورزشیی اسیت .مییزان
استتاده از شیبکه هیای اجتمیاعی مجیازی از سیوی  92/3درصید کیاربران پیایین اسیت .سیرمایه
اجتماعی  98درصید از کیاربران متوسی و متوسی بیه بیاا و کیتییت زنیدگی  39/7درصید از
کاربران متوس و متوس به باا است.
آمار استنباطی
فرضیه  -5میزان استتاده از شبکههای اجتماعی مجیازی بیر کیتییت زنیدگی کیاربران نقیش
دارد.
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جدول ( )1نقش میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی در کیفیت زندگی
کاربران
(Rضریب
همبستگی پیرسون)
شبکههای اجتماعی مجازی در
کیتیت زندگی

2/225

(ضریب پیش
بین)

2/222

سط معناداری
آماره F

آماره ( F
)sig≤0/05

2/225

2/377

سط معناداری آماره  Fآزمون فرضیه نقش میزان استتاده از شبکههای اجتماعی مجازی در
کیتیت زندگی نشان میدهد که  Sig≥0/05است .با توجه به اینکه مقدار سط معناداری بیشیتر
از ( )2/23است؛ نتیجه میگیریم که فرضیه مبنی بر تاثیر استتاده از شبکههای اجتمیاعی مجیازی
در کیتیت زندگی کاربران رد میشود .به عبیارتی فرضییه  H1رد و فرضییه H0تاییید مییشیود.
نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش مکلوسکی( )2253و شین( )2253وشییرافکن( )5597در تاییید
تاثیر میزان استتاده از شبکههای اجتماعی مجازی در کیتیت زندگی کیاربران نیاهمخوان اسیت.
نتایج فرضیه  5با نظریه مک لوهان مبنی بر تاثیر تکنولوژی و فناوری ارتباطی بر سیبک زنیدگی
ورواب و عقاید افراد غیر منطبق است.
فرضیه -2میزان استتاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر سیرمایه اجتمیاعی کیاربران نقیش
دارد.
جدول ( )0نقش میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی در سرمایه اجتماعی
(Rضریب
همبستگی
پیرسون)
نقش شبکههای اجتماعی مجازی در
سرمایه اجتماعی

2/235

(ضریب پیش
بین)

2/222

آماره
F

5/299

سط معناداری
آماره ( F
)sig≤0/05
2/237
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سط معناداری آماره  Fآزمون فرضیه نقش میزان استتاده از شبکههای اجتماعی مجازی در
سرمایه اجتماعی نشان می دهد که سط معنیاداری آزمیون فرضییه میذکور بیشیتر از پینج صیدم
است(  .)Sig≥0/05با توجه به اینکه مقدار سط معناداری فرضیه بیشتر از ( )2/23اسیت؛ نتیجیه
میگیریم که فرضیه مبنی بر نقش استتاده از شبکههای اجتمیاعی مجیازی در سیرمایه اجتمیاعی
در حالت کلی رد میشود.
فرضیه -5میزان سرمایه اجتماعی بر کیتیت زندگی کاربران نقش دارد.
جدول ( )3آزمون فرضیه نقش میزان سرمایه اجتماعی در کیفیت زندگی
(Rضریب
همبستگی پیرسون)
نقش سرمایه اجتماعی
در کیتیت زندگی

2/359

(ضریب پیش
بین)
2/532

آماره F

583/533

سط معناداری آماره
)sig≤0/05 ( F
2/222

در فاصله اطمینان  33درصد سط معناداری نقش سرمایه اجتماعی در کیتیت زندگی برابیر
با sig=0/000می باشد .مقدار ضریب همبسیتگی( )Rبیرای فرضییه نقیش سیرمایه اجتمیاعی در
کیتیت زندگی برابر با  2/359است؛ چون عالمت ایین مقیدار مثبیت اسیت ،بییانگر ییک رابطیه
مستقیم و قوی بین سرمایه اجتماعی و کیتیت زندگی است .به این معنا کیه هیر چیه کیاربران از
سرمایه اجتماعی بیشتری برخوردار باشند به تبع کیتیت زندگی آنها بهتر اسیت .امیا بیا توجیه بیه
نوع آزمون که رگرسیون خطی است و مقدار

که برابر با  2/532است ،مییتیوان گتیت کیه

متغیر سرمایه اجتماعی به میزان  53درصد توانیایی پییش بینیی ییا تبییین تغیییرات متغییر کیتییت
زندگی را داراست.نتایج پژوهش در تایید فرضییه بیا نتیایج پیژوهش نقیوی و گروسیی(،)5597
نوغانی و همکاران( )5599و حقیقتیان( )5535همخوان است .بیه عبیارتی فرضییه  5در پیژوهش
حاضر و در پژوهشهای محققین مذکور تایید شده است.
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نتیجه گیری
با توجه به گسترش روز افزون فضای مجازی در زندگی افراد ،یکی از اساسی ترین مسیایلی
که جوامع امروزی با آن موجه اند ،سط کیتیت زندگی و سرمایه اجتمیاعی افیراد اسیت،که بیا
ورود شبکه های اجتماعی مجازی دچار تغییر و تحوات عمده شیده اسیت .بیا توجیه بیه هیدف
پژوهش که بررسی نقش میزان استتاده از شبکه های اجتماعی مجازی در کیتیت زندگی اسیت؛
میتوان گتت که مییانگین کیتییت زنیدگی( )3/97بیااتر از حید متوسی اسیت کیه نسیبت بیه
میییانگین کیتیییت زنییدگی در پییژوهشهییای خوراسییگانی و کیییانوور( )5/79و میییانگین کیتیییت
زندگی در پژوهش حقیقتیان( )5/22بااتر است و این بیانگر بیاا بیودن سیط کیتییت زنیدگی
کاربران شبکههای اجتماعی مجازی شهر تهران است .با توجه به رابطه بین متغیرهای پژوهش بیه
بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته پرداخته شده است .نتایج تبیینی حاصیل از آزمیون
فرضیات بیانگر این است که سط معناداری آزمون فرضیه مبنی بیر تیاثیر شیبکههیای اجتمیاعی
مجازی بر کیتیت زندگی برابر با ( )sig=0/977است که بیانگر عدم تایید فرضیه فوق است کیه
نتایج حاصل از آن با نتایج فرضیه مذکور در پژوهشهیای مکلوسیکی( )2253و شین( )2253و
شیرافکن( )5597ناهمخوان است و همینطور با نظریه میک لوهیان مبنیی بیر تیاثیر تکنولیوژی و
فناوری ارتباطی بر سبک زندگی و رواب و عقاید افراد غیر منطبق نمی باشید .سیط معنیاداری
آزمییون فرضیییه نقییش میییزان اسییتتاده از شییبکههییای اجتمییاعی مجییازی در سییرمایه اجتمییاعی(
 )Sig≥0/05و این نشان میدهد که فرضیه مبنی بر نقش استتاده از شبکههای اجتمیاعی مجیازی
در سرمایه اجتماعی رد میشود .اما در فاصله اطمینان  33درصد سیط معنیاداری نقیش سیرمایه
اجتماعی در کیتیت زندگی برابر بیا  sig=0/000اسیت .ضیریب همبسیتگی رابطیه بیین سیرمایه
اجتماعی در کیتیت زندگی برابر بیا  2/359اسیت؛ مثبیت بیودن ایین مقیدار بییانگر ییک رابطیه
مستقیم و قوی بین سرمایه اجتمیاعی و کیتییت زنیدگی اسیت .نتیایج حاصیل رگرسییون خطیی
بیانگر این است که مقدار

برابر با  2/532است؛ با توجه به ضریب تبیین مییتیوان گتیت کیه

متغیر سرمایه اجتماعی به میزان  53درصد توانیایی پییش بینیی ییا تبییین تغیییرات متغییر کیتییت
زندگی را داراست .نتایج پژوهش در تایید فرضیه بیا نتیایج پیژوهش نقیوی و گروسیی(،)5597
نوغانی و همکاران( )5599و حقیقتیان( )5535همخوان است.
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پیشنهادات پژوهش
گام اول در جهت کاهش آسیبهای هر رسانه ،شناخت رسیانه میورد نظیر و کارکردهیایآسیب زای آن است که این کار با آموزش در مقاطع مختلع و برگزاری کالسهای در جهیت
ارتقاء سواد رسانهای کاربران قابل انجام است.
 مسئوان و برنامه ریزان فرهنگی کشور و مسوان صدا و سیما و سازمان هایی مثیل وزارتورزش و جوانان باید اقداماتی را در جهت پر کردن اوقات فراغیت افیراد انجیام دهنید کیه هیم
متناسب با فرهنگ جامعه و هم اینکه متید و در جهت ارتقاء معلومات و سط سواد افراد باشد.
سازمانی چون صدا و سیما بایید برنامیه و مسیتند هیای را در میورد فضیای مجیازی و بییانزوایای مختلع آن و حتی بیان کارکردهای منتیی آن بیرای خیانواده هیای ایرانیی طیر رییزی
نماید که وسیلهای جهت آشنایی با این شبکهها باشد.
 -انجام پژوهش های کیتی؛ این پژوهش ها در صیورتی متیید و کاراسیت کیه پلیی

فتیا بیه

عنوان بخشی که دارای اطالعات مهم و موثق در مورد کیاربران و آسییب هیای فضیای مجیازی
است ،نهایت همکاری را با پژوهشگران انجام دهد زیرا فتا با دسیته بنیدی افیراد بیر اسیاس نیوع
آسیبهای بوجود آمده برای آنها میتواند به پژوهشیگران در رسییدن بیه نتیجیهای خیو و در
واقع رسیدن پژوهشگران به اشباع نظری کمک کند.
منابع
-5ترلو ،کریسوین ،تومیک ،آلی  ،لنگل ،لورد .)5532( .ارتباطات کامویوتر– واس  .مترجم
سروناز تربتی .تهران :جامعه شناسان.
-2تانکارد ،جیمز؛ سورین ،ورنر .)5599( .نظریههای ارتباطات ،ترجمه علیرضا دهقان .تهران:
انتشارات دانشگاه تهران.
 -5پورافکاری ،نصراله؛ حکیمینیا ،بهزاد .)5532( .عوامل مؤثر بر کیتیت زندگی شهری در
کرمانشاه با تأکید بر هوش اجتماعی افراد ،فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی ،سال پنجم،
شماره ( ،)53زمستان .5532
 -3حسین زاده ،مهدیه .)5535( .بررسی تاثیر شبکههای اجتماعی سنتی بر کیتیت زندگی در
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بین شهروندان تبریزی .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد واحد تهران شمال.
 -3حقیقتیان ،منصور .)5535( .عوامل اجتماعی موثر بر کیتیت زنان شهر اصتهان .مجله
مطالعات توسعه اجتماعی ایران،سال ششم ،شماره دوم،صص.95-93
 -8دادگران ،سیدمحمد .)5593( .مبانی ارتباطات جمعی .تهران :نشر مروارید.
 -7کادی ،محمد سعید .)5532( .جامعه شناسی جوانان ایران« جوانان و فراغت مجازی» چاپ
ششم .تهران :انتشارات آگه.
 -9ربانی خوراسگانی ،علی؛ کیانوور ،مسعود .)5598( .مدل پیشنهادی کیتیت زندگی؛ مطالعه
موردی :شهر اصتهان .مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،سال  ،53شماره  39و ،33
صص.87-529
 -3رزاقی ،افشین .)5593( .نظریههای ارتباطات جمعی .چاپ دوم.تهران :نشر آسیم.
 -52رشیدپور ،ابراهیم .)5533(.ارتباط و تکنولوژی آموزشی .چاپ اول .تهران :نشر گهر.
 -55عظیمی ،لیال .)5599(.مطالعات کیتیت زندگی،اراك.
 -52علی جمعه زاده بافنده ،معصومه .)5533(.تاثیر استتاده از اینترنت در رواب

خانوادگی

جوانان «مورد مطالعه:گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی» .پایان
نامه کارشناسی ارشد .رشته جامعه شناسی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
 -55کازنو ،ژان .)5398(.جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی .ترجمه :باقر ساروخانی و منوچهر
محسنی( .)5597چاپ دهم.تهران :نشر اطالعات.
 -53کاستلز،مانودل .)5593(.عصر اطالعات ،اقتصاد ،جامعه و فرهنگ ،جلد  .5ترجمه احمد
علیقلیان و افشین خاکباز.چاپ .3تهران :طر نو.
 -53لیتل جان ،استیتن .)5593(.نظریههای ارتباطات.ترجمه مرتضی نوربخش و سید اکبر میر
حسینی .تهران:انتشارت جنگل.
 -58مختاری ،مرضیه؛ نظری ،جواد .)5593( .جامعه شناسی کیتیت زندگی .چاپ اول .تهران:
انتشارات جامعه شناسان.
 -57مک لوهان ،هربرت مارشال .)5577( .برای درك رسانهها .تهران :مرکز تحقیقات،
مطالعات و سنجش برنامهای صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.
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. سرمایه اجتماعی و کیتیت زندگی در شهر کرمان.)5598(.سعیده، علی؛گروسی، نقوی-59
.95-85 صص. شماره سی و سی ویکم. سال هشتم.فصلنامه رفاه اجتماعی
استانداردسازی پرسشنامه کیتیت زندگی سازمان.)5593( . سحرناز و همکاران، نجات-53
 مجله دانشکده.)ترجمه روان سنجی گونهایرانیWHOQOL-BREF( .جهانی بهداشت
.3  شماره، 3  دوره،بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
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