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مقدمه

که ویژگیهای خاص خود را دارد .در چنین نظامی ،افراد با

سنین جوانی و به ویژه دوران دانشجویی ،به دلیل مشارکت

عالیق و دلبستگیهای عاط فی نیرومند ،دیرپا و متقابل به

بیشتر جوان در گروه همساالن و قرار گرفتن در موقعیتهای

یکدیگر پیوستهاند .از این رو تحقیق حاضر به دنبال پاسخ

اجتماعی متنوعتر و نیز مسؤولیتهای تحصیلی ،اجتماعی و

گویی به این سوال بود که آیا طرحوارههای ناسازگار اولیه

اقتصادی بیشتری که از او انتظار میرود ،میتواند بیشتر

در ایجاد خوش بینی و بروز رفتارهای پرخطر در دانشجویان

مستعد ارتکاب رفتارهای پرخطر باشد ( .)1رفتارهای پرخطر

استفاده کننده از شبکههای اجتماعی در خانوادههای طالق و

سنین جوانی و نوجوانی عمدتاً در شش دسته هستند که

عادی تفاوت دارد.

عبارتند از :استعمال دخانیات ،اعتیاد و سوءمصرف مواد،

روش کار

رفتارهای جنسی ناسالم ،کم تحرکی جسمی ،تغذیه ناسالم و

روش تحقق توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود .جامعه

رفتارهای مرتبط با صدمات و جراحات .رفتارهای پرخطر

آماری دانشجویان دانشگاه آزاد آزادشهر گرگان در سال

شناخته شده در بین جوانان ایرانی عبارتند از :خشونت،

تحصیلی  1191- 91بودند که  151نفر از آنها به صورت

خودکشی ،بیمالحظگی در رانندگی ،مصرف دخانیات،

نمونه گیری در دسترس در تحقیق شرکت کردند .در مرحلﺔ

الکل و مواد ،رفتارهای پرخطر جنسی که احتمال ابتال به

اجرای پژوهش پس از ارائه توضیحات مقدماتی درباره ابزار

ایدز یا بیماریهای مقاربتی را به دنبال داشته باشد ( .)5توجه و

اندازه گیری و هدف از اجرای آزمون ،نحوه پاسخ گویی به

عالقه به موضوع خوشبینی از توجه و عالقه عمدهتر به

آزمون ها برای شرکت کنندگان به طور مفصل شرح داده

فرایندی ناشی میگردد که دربرگیرندهی مفهوم رفتار

شد و از نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ ،پرسشنامه

خودتنظیمی است .طبق نظریهی سیگلمن هر اندازه پیش-

خوش بینی ،پرسشنامه بررسی شیوع رفتارهای پرخطرو

بینی ها و انتظارهای ما منفی باشد ،به همان تناسب پیامدهای

پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی برای گرداوری داده

منفی در مورد بیماریهای روانی و نا بههنجاریهای رفتاری

ها استفاده شد.

به دنبال خواهد داشت که البته این سبک واکنشی را

ابزار پژوهش

اصطالحا شیوه تبیینی بدبینانه هم مینامند ( .)1طرحوارههای

الف -نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ (:)YSQ-SF

ناسازگار اولیه مؤلفهی دیگری است که با رفتارهای پرخطر

این مقیاس را یانگ ( )1999ساخته است .این پرسشنامه

و خوشبینی در ارتباط میباشد .طرحوارهها از ابتدای

دارای  72ماده میباشد که  12طرحواره ناسازگارانه اولیه را

زندگی شکل گرفته و در تمام طول زندگی ،فرد را تحت

ارزیابی میکند ..پایایی مقیاس  YSQ-SFبهوسیله آلفای

تأثیر قرار میدهند .پژوهشگران بر این عقیدهاند که

کرونباخ برای کل آزمون  1/99و برای تمام خرده مقیاس

طرحوارههای ناسازگار اولیه ه مچون یک صافی برای اثبات

باالتر از  1/01بود .در بررسی صدوقی و همکاران (  )2پایایی

یا تأیید تجارب کودکی عمل میکنند و به نشانههای بالینی

مقیاس  YSQ-SFبهوسیله آلفای کرونباخ برای همه

نظیر اضطراب ،افسردگی و اختالالت شخصیت ،تنهایی به

مقیاسها در دامنه  1/95تا  1/91به دست آمد.

دلیل روابط بین فردی مخرب و سوء مصرف الکل و مواد

ب -پرسشنامه خوشبینی :این پرسشنامه را شیرورر و کاور

مخدر ،پراشتهایی یا زخم معده منجر میشوند ( .)1هر فرد

در ( )1902تهیهکرده اند که دارای  11آیتم است که 9

به طور ذهنی مجموعهای از ویژگیهای شخصیتی را در

آیـتم آن مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد 1 .آیتم مربوط به

سالهای اولیه کودکی در قالب نوعی طرحوارهی نظام یافته-

جمالت منفی و  1آیتم مربوط به جمالت مﺜبت  1کیـو ا

ی فردی در بافت اجتماعی خانواده برای خود طراحی می-

مـاکی و و همکاران برای مقیاس بدبینی  1/92و برای

کند .از آنجاییکه خانواده ،نظامی اجتماعی و طبیعی است

مقیاسخوش بینی  1/75وضریب آلفای  1/01را برای کل
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آزمودنی ها را گـزارش کـرده انـد .در ایـران نسـخه اولیه

باالتر از  1/71بهدست آمد که بیانگر پایایی خوب این

ی آزمون این در اصفهان هنجاریابی و اعتباریابی شد که

پرسشنامه است.

اعتبار و روایی باالیی گزارش شـده است .پایایی کل آزمو ن

د -پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی :برای سنجش

بر اساس آلفای کرونباخ  1/71و روایی با استفاده از روش

اعتیاد به شبکه های اجتماعی در پژوهش حاضر از پرسشنامه

وابسته به مالك محاسبه شده که بین خوش بینی افسرد گی

ای محققساخته که دارای  12سوال می باشد ،استفاده شده

 1/92و با خودتسلط یـابی  1/71گـزارش شـد ه اسـت (.)9

است که دارای طیف پاسخگویی  2گزینه ای لیکرت می

ج -پرسشنامه بررسی شیوع رفتارهای پرخطر :پرسشنامه

باشد .بدیهی است که هرچه این امتیاز باالتر باشد نشاندهنده

بررسی شیوع رفتارهای پرخطر (نظیر اعتیاد ،ایدز ،رفتارهای

میزان اع تیاد بیشتر افراد به شبکه های اجتماعی خواهد بود و

ناهنجار ،استعمال دخانیات ،خشونت و روابط جنسی

بر عکس .پرسشنامه بعد از تنظیم ،توسط اساتید راهنما و

نامناسب و )...توسط احمدپورترکمن ( )7ساختهشده که

مشاور سنجیده شد و بعد از اصالحات الزم جهت توزیع

دارای  51سؤال بوده و هدف اصلی ان سنجش نوع شیوع

آماده شد .روایی پرسش نامه ها مورد تائید اساتید و

رفتارهای پرخطر ازنظر افراد است .نمره بین  51تا  :10شیوع

کارشناسان قرار گرفت .برای تعیین پایایی از روش آلفای

رفتارهای پرخطر در فرد پایین است.نمره بین  10تا  :75شیوع

کرونباخ ( )1/79استفاده گردید .نتایج حاکی از پایایی

رفتارهای پرخطر در فرد متوسط است.نمره باالتر از :75

مطلوب ابزار اندازه گیری بود.

شیوع رفتارهای پرخطر در فرد باال است .در پژوهشی جهت

نتایج

تعیین روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه ،نخست آن را به

این مطالعه بر روی  151نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد

تایید اساتید خبره رسید ،سپس برای بدست آوردن پایایی

اسالمی شهر گرگان

شامل  91دانشجوی پسر و 91

آن ،از الفای کرونباخ استفاده گردید که پایایی پرسشنامه

دانشجوی دختر با میانگین سنی  55سال و انحراف معیار
 2/19سال انجام شد.

جدول  -1نتا یج آزمون تی الگوهای ناسازگار در بین دانشجویان خانواده های عادی و طالق
تست هم واریانسی

صفت
مقایسه
الگوهای
ناسازگار

آزمون مقایسه نمونه های مستقل

فرضیه
برابری
واریانس

Fآماره

معنیداری

مساوی
نامساوی

2/751

1/110

 Tآماره

درجه آزادی

معنیداری

میانگین

فاصله اطمینان 92%

اختالف

حد پایین

حد باال

-0/111

117

1/111

-90/177

-151 /217

-72/511

-7/951

91/151

1/111

-90/177

-151 /191

-75/291

به دلیل منفی بودن دو سر بازه اطمینان ارائه شده در جدول فوق ،میزان الگوهای ناسازگار در بین دانشجویان خانواده های طالق
بیشتر است.
جدول  -0نتایج آزمون تی مقایسه میزان رفتارهای پرخطر در بین دانشجویان خانواده های عادی و طالق
تست هم واریانسی

صفت
مقایسه
رفتارهای
پرخطر
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فرضیه
برابری
واریانس

Fآماره

معنی-
داری

مساوی
15/159

1/111

آزمون مقایسه نمونه های مستقل

 Tآماره

درجه آزادی

معنیداری

میانگین

فاصله اطمینان 92%

اختالف

حد پایین

-11/129

117

1/111

-21/719

-91 /191

-11/197

-9/119

29/101

1/111

-21/719

-91 /911

-19/007
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نامساوی

سایر یافته ها نشان داد که بین میزان رفتارهای پرخطر در بین دانشجویان خانواده های عادی و طالق تفاوت معنی داری وجود دارد
(جدول .)5
جدول  -3آزمون مقایسه میزان خوش بینی در بین دانشجویان خانواده های عادی و طالق
تست هم واریانسی

فرضیه

صفت
مقایسه

برابری
واریانس

آزمون مقایسه نمونه های مستقل

معنی-

Fآماره

 Tآماره

داری

مساوی
خوش بینی
نامساوی

1/111

12/521

درجه آزاد ی

فاصله اطمینان 92%

میانگین

معنیداری

اختالف

حد پایین

9/255

117

1/111

2/751

1/9015

7/1271

0/119

119/719

1/111

2/751

1/1155

7/1501

همچنین بین میزان خوش بینی در بین دانشجویان خانواده های عادی و طالق تفاوت معنی داری وجود دارد ( .جدول .)1
جدول  -4آزمون کای -دو اثر متقابل زمان استفاده از شبکه های اجتماعی و گروههای هدف
گروه

متغیر

میزان استفاده

آماره کای-دو

درجه آزادی

سطح معنی داری

ضریب اتا

9/015

1

1/117

1/112

با توجه به جدول  1به دلیل آنکه سطح معنی داری ارائه

بحث

شده کمتر از  2درصد می باشد ،می توان گفت که بین این

سنین جوانی و بویژه دوران دانشجویی ،به دلیل مشارکت

دو متغیر ارتباط معنی داری وجود دارد .پس با توجه به

بیشتر جوان در گروه همساالن و قرار گرفتن در موقعیتهای

چینش طیفهای

اجتماعی متنوعتر و نیز مسؤولیتهای تحصیلی ،اجتماعی و

متغیرها هرچه زمان استفاده از شبکه های اجتماعی افزایش

اقتصادی بیشتری که از او انتظار میرود ،میتواند بیشتر

یابد گروه نیز از خانواده عادی به خانواده طالق تبدیل می

مستعد ارتکاب رفتارهای پرخطر باشد.
نتایج نشان داد که میزان الگوهای ناسازگار در بین

گردد.
جدول  -9آزمون کای -دو اثر متقابل موقعیت زمانی استفاده از
شبکه های اجتماعی و گروههای هدف
گروه
متغیر

موقعیت
زمانی

آماره

درجه

کای_دو

آزادی

2/959

1

سطح
معنی
داری
1

ضریب
همگنی
1/152

وجود دارد .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق تیام (،)0
است تعارض در روابط وقتی بروز میکند که رفتار یک
شخص با توقعات شخص دیگر جور درنیاید .همچنین بین
میزان رفتارهای پرخطر در بین دانشجویان خانواده های
عادی و طالق تفاوت معنی داری وجود دارد .نتایج این

کمتر از  2درصد می باشد ،می توان گفت که بین این دو
متغیر ارتباط معنی داری وجود دارد .پس با توجه به چینش
طیفهای متغیرها هرچه زمان استفاده از شبکه های اجتماعی
افزایش یابد گروه نیز از خانواده عادی به خانواده طالق
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1

دیکوولیر 5و همکاران (  )9همخوانی دارد .دیویس معتقد

با توجه به جدول  2بدلیل آنکه سطح معنی داری ارائه شده

تبدیل می گردد.

دانشجویان خانواده های عادی و طالق تفاوت معنی داری

تحقیق با نتایج تحقیق سلمانی و همکاران ( ،)11عارفنیا و
همکاران ( ،)11سلیمانیان و همکاران ( ،)15کاظمینی (،)11
1

1

گاربونل و همکاران ( ،)11بالك و همکاران (،)12
همخوانی دارد.
Tiam

1
2

Dykvulyr

3

Garbunl
4
Blocks
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سایر یافته هانیز نشان داد که بین میزان خوش بینی در بین

بین میزان استفاده از شبکه های مجازی در دانشجویان

دانشجویان خانواده های عادی و طالق تفاوت معنی داری

خانواده های عادی و طالق رابطه معنی دار وجود دارد .پس

وجود دارد .عالوه بر آن میتوان گفت که به دلیل مﺜبت

با توجه به چینش طیفهای متغیرها هرچه زمان استفاده از

بودن دو سر بازه اطمینان ارائه شده در جدول فوق میزان

شبکه های اجتماعی افزایش یابد گروه نیز از خانواده عادی

خوش بینی در بین دانشجویان خانواده های عادی بیشتر

به خانواده طالق تبدیل می گردد .نتایج این تحقیق با نتایج

است .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق حسن شاهی (،)1
همخوانی دارد .به احتمالزیاد،

افراد خوشبین از

1

5

1

تحقیق فلیشر و هانگ ( )17هامبرگر و آرتزی (،)10
1

پالنت ( )19همخوانی دارد.

خانوادههایی هستند که در آنها پدر یا مادر ،افسردگی

نتیجهگیری

نداشتهاند .به احتمال زیاد ،افراد بدبین از خانوادهها یی

در مجموع نتایج نشان داد بین استفاده از شبکه های اجتماعی

هستند که والدین افسردهاند و سبک تبیینی بدبینانه را به

و همچنین طال ق و صفات شخصیتی والدین مﺜل خوشبینی و

فرزندانشان سرمشق میدهند و به گونه افتراقی رشد سبک

بدبینی در خانواده های عادی و طالق ،رابطه معنی داری

تبیینی بدبینانه را تقویت میکنند .افراد خوشبین ایمان دارند

وجود دارد .بنابراین پیشنهاد میشود در طرحریزی روش-

که هدفهای بلند مدت ،قابل دسترساند (.)19

های پیشگیری و همچنین برنامههای درمانی مختلف ،این
مساله در نظر گرفته شود.
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