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   چکیده
ي روزافزون کنیم که شاهد استفادهما در عصري زندگي مي
هاي اجتماعي به خصوص نوجوانان اعضاي خانواده از شبکه

میان عملکرد  هرابطبررسي هستیم. این پژوهش به منظور 
آموزان هاي اجتماعي در دانشخانواده با استفاده از شبکه

 .دبیرستاني انجام پذیرفت. این تحقیق از نوع همبستگي بود
آموزان دبیرستاني دورة جامعة آماري پژوهش شامل کلیه دانش

گیري نفر به روش نمونه 571دوم شهر قزوین بود که تعداد 
انتخاب شدند. ابزار تحقیق  اياي چند مرحلهتصادفي خوشه

 بوک برگنحاضر عبارت بود از مقیاس اعتیاد به فیس

(BFAS و سنجش عملکرد خانواده )(FAD) براي تحلیل .
ها در دو سطح توصیفي و تحلیلي از آزمون آماري پیرسون داده

و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج ضریب همبستگي 
-لکرد خانواده با استفاده از شبکهبین ابعاد عم پیرسون نشان داد

دار وجود دارد و عالوه بر این هاي اجتماعي، رابطة مثبت و معني
ها نشان داد که متغیرهاي تحلیل رگرسیون گام به گام داده

درصد واریانس مربوط به  35/5 و ارتباط توانستند هانقش
بیني کنند. عملکرد هاي اجتماعي را پیشاستفاده از شبکه

سازد و هاي اجتماعي را فراهم مياده میزان استفاده از شبکهخانو
-هاي اجتماعي در دانشبین عملکرد خانواده و استفاده از شبکه

 آموزان رابطة مثبت وجود دارد.

ي اجتماعي مجازي، عملکرد هاشبکه های کلیدی:واژه

 موزآدانش، خانواده

 
 

Abstract 
We live in the era that  are seeing the growing 
use of social networks among family members 
especially youth. This study was conducted to 
investigate relationship between family function 
and use of social networks among high school 

students.The type of this study was correlational 
and conducted in 2015-16. The study population 
included all high school students in the second 
period of Qazvin. 175 students were selected by 
multistage random cluster sampling method. 
The study devices included BFAS (Bergen 
Facebook Addiction Scale) and FAD (Family 
Assessment Device). Both descriptive and 
analytical Pierson and stepwise regression were 
used to analyze the data. Results of  Pearson 

correlation coefficient showed  that there is a 
significant positive relationship  between 
dimensions of family function  and social 
networks use. Meanwhile stepwise regression 
analysis  showed  that the roles and relationship 
variables predicted  1/43 percent of the variance 
related to the use of social networks. Family 
function provides the amount of social networks 
use and there is a positive relationship between 
the family function  and the use of social 
networks in students. 
Keywords: Virtual social networks, family 
function, students 
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                         مقدمه
هاي اینترنتي، هاي اطالعاتي و ارتباطي )نظیر شبکهکنیم که با پیدایش فناوريما در عصري زندگي مي

هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شاهد هستیم تغییرات عظیمي را در عرصهها و موبایل( ماهواره
هاي ارتباطي و گون اجتماعي آنالین، شیوهناهاي گوگیري شبکه(. عصري که در آن شکل5581)کاستلز، 

هاي هاي شبکهاجتماعي معرفي کرده است. سایترساني نویني به عرصة گستردة ارتباطات اطالع
اند و در چند دهة اخیر، میلیاردها نفر با استفادة هاي اخیر شدهین مقاصد سالترحبوباجتماعي از م

اند )میر محمد گستر زندگي خود را تغییر دادهاي جهاناجتماعي و با اتصال به شبکه هايخالقانه از رسانه
-هایمان را به خود نزدیککنیم تا دوستان و خانوادههاي اجتماعي استفاده مي(. ما از رسانه5555صادقي، 

سي یابیم، به بازار محصوالت و خدمات نیرو بخشیم دانشگاهیان خود دستربه همسایگان و هم تر کنیم،
زمان با این محبوبیت هاي مکاني و زماني فائق آییم. همو حتي بر محدودیت ،(2155)هانس و همکاران، 

هاي اجتماعي اهمیتي فراوان یافته است در شبکه تأثیر ارتباط ها وها، مزیتمطالعة ساختارها، شیوه
 (.5555)میرمحمد صادقي، 

هاي هاي اجتماعي مجازي یا آنالین است. شبکههاي اجتماعي، شبکهدر این پژوهش منظور از شبکه
شود که هاي مبتني بر وب هستند. سرویس آنالین پلتفرم یا سایتي محسوب ميعموماً سرویس اجتماعي

و با دوستان و  کرده ها و در یک کالم محتوا ایجادمنديتوانند نظرات، عالقهمي اده از آنبا استف مردم
هاي اجتماعي، فضاهایي در دنیاي مجازي هستند که شبکه(. 5553سایرین به اشتراک بگذارند )افتاده، 

اطات جمعي و اند. ایجاد ارتببراي ارتباط میان افراد مختلف با سطوح گوناگون دسترسي به وجود آمده
ترین شدهمیان فردي، تشکیل اجتماعات مجازي، اطالع رساني، تبادل اطالعات و نظرات از شناخته

ترین و پرکارترین کاربران (. نوجوانان جزء فعال5585هاي این فضاها هستند )سلطاني فرد، کارکرد
حاکي از این است که آیند. بررسي و مطالعات به عمل آمده هاي شبکه اجتماعي به حساب ميسایت

با  (.2155کنند )اهن، هاي اجتماعي مينوجوانان بخش قابل توجهي از زندگي روزمره خود را صرف رسانه
ها تحت تأثیر قرار گرفته هاي اجتماعي خانوادهها، ارزشورود تکنولوژي و وسایل ارتباط جمعي در خانواده

نسل جوان باشیم. از جمله این وسایل دسترسي آسان و موجب شده تا شاهد تغییراتي در رفتار و گفتمان 
باشد. اینترنت عالوه بر نقاط قوت، امروز داراي نقاط ضعفي هم هست. وسایل ارتباط به اینترنت مي

سازند تر ميها را نیز تا حدود زیادي شفافسازند، همچنان که جدار بین انسانجمعي فواصل را ناپدید مي
هاي توان تصور کرد که این وسایل بر گروهچگونه مي (.5588ز کفاشي، ؛ به نقل ا5581)اسلوین، 

-تاکنون موضوع شبکه 2111اجتماعي، از جمله گروهي به تمام معني، یعني خانواده اثر نگذارند. از سال 

هاي ترین مشغله کاربران اینترنت در دنیا و به تبع آن ایران بوده است. شبکههاي اجتماعي مجازي اصلي
)ضیایي پرور  روندي بر خط )آنالین( در دنیا به شمار ميترین رسانهاعي مجازي در حال حاضر قوياجتم
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اي باشد که (. خانه نخستین مکان در مسیر زندگي اجتماعي افراد است و باید به گونه 5585و عقیلي، 
گاه ده در خانواده، تکیهروح آرامش و تعادل را در اعضاي خود ایجاد کند. وجود محیطي گرم، با روح و بالن
کند )قمري و خوشنام، مطمئني براي اعضاي خود است و سالمت روحي و رواني افراد را تضمین مي

هاي اجتماعي مجازي نقش تواند در استفاده از شبکهیکي از عواملي که مي ،رسد(. به نظر مي5551
ده براي سالمتي فرد و خانواده و جامعه داشته باشد، عملکرد خانواده است. روابط و عملکرد مناسب خانوا

برند، سالگي خودشان به سر مي 55و  55(. نوجوانان که در سن 2116)والکر و شفرد،  ضروري است
هاي اجتماعي مجازي گرایش دارند، در حال دوره رشد، توسعه و بالندگي هم ضمن اینکه بیشتر به شبکه

هاي اجتماعي مجازي بر روي آینده نوجوانان به ت شبکهبرند. تحقیقات و مطالعه در مورد اثرابسر مي
هاي خود را از کنند بچهزند که همواره سعي ميها دامن ميهاي خانوادهاي به نگرانيطور قابل مالحظه

(. عملکرد خانواده جنبة مهم محیط خانواده 2155هاي اینترنتي منع کنند )اهن، دسترسي به این گروه
چه در دهد. در واقع آن، اجتماعي و هیجاني کودکان را تحت تأثیر قرار مياست که سالمت جسماني

پذیري و تواند یک عامل کلیدي در ایجاد انعطافافتد و چگونگي عملکرد آن، ميدرون خانواده اتفاق مي
 هاي برانگیزنده وکاهش خطرات فعلي و آینده مرتبط با رویدادهاي ناگوار و شرایط نامناسب باشد. محیط

هاي خانوادگي بدکار سازد تا یاد بگیرند و پیشرفت کنند. بر عکس محیطدهنده کودکان را قادر ميپرورش
 هاي رشد کودکان و انتقال مثبت آنان به بزرگسالي بسیار مضر باشدتواند براي بسیاري از جنبهمي

مستر، در مورد ارزیابي عملکرد (. نظریه عملکرد خانواده بر مبناي الگوي مک2116)سیلبورن و همکاران، 
دهي و الگوي تبادلي خانواده خانواده، بر رویکرد سیستمي استوار است که در آن ساختار، چگونگي سازمان

ها و اجزاي خانواده با گیرد. اصول بنیادي این الگو عبارتست از: ارتباط بین بخشمورد بررسي قرار مي
سایر خانواده، نقش مهم ساختار و الگوي تعاملي خانواده در  یکدیگر، قابل درک نبودن یک جزء جداي از

دهي رفتار اعضاي خانواده و این که کارکرد خانواده، چیزي است بیش از کارکرد مجموع  تعیین و شکل
مستر، عملکرد خانواده را در سه دسته وظایف بنیادي )شامل موارد فطري و ذاتي اجزاي آن. الگوي مک
پناه، مهرورزي، عاطفه و ...(، وظایف رشدي )شامل مسائل مربوط به رشد فردي چون تدارک غذا و سر

اولین بارداري، تولد اولین  ،چون نوزادي، کودکي و ... و مسائل مربوط به مراحل خانواده چون ازدواج 
ندي بهاي مربوط به بیماري، تصادف، بیکاري و ... ( دستهآمیز )شامل بحرانفرزند( و رویدادهاي مخاطره

ها، مسأله، ارتباطات، نقشمستر، ابعاد مهم عملکرد خانواده عبارتند از: حلنماید. طبق الگوي مکمي
 (.5578عاطفي، آمیزش عاطفي و کنترل رفتار )اپشتاین، بیشاپ و لوین، دهيپاسخ

در بسیاري از تحقیقات به اهمیت تأثیر عملکرد خانواده بر رشد نوجوانان اشاره شده است. با وجود  
تواند عالوه هاي اجتماعي در دنیاي امروز بخشي از زندگي شده، اما این ابزار ميآن که استفاده از شبکه

ار گیرد و شرایطي را فراهم آورد جا مورد استفاده قرجا، به صورت نادرست و نابهکارگیري درست و بهبر به
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تواند به عملکرد خانواده افراد که ترک آن مشکالتي را براي  افراد به وجود آورد. چگونگي استفاده مي
هاي در یک پژوهش کیفي به بررسي تأثیر عملکرد خانواده در استفاده از شبکه لوئیسمرتبط باشد. 

سال که طبق راهنماي تشخیصي و آماري  52-58اجتماعي پرداختند و بدین منظور چهار نوجوان 
. از تشخیص افسردگي و اعتیاد به اینترنت را داشتند، انتخاب نمودند (DSM-IVهاي رواني )اختالل

هاي کیفي نشان داد که اگر نوجوانان ها مصاحبه به عمل آمد و نتایج مصاحبه و تحلیل دادهآزمودني
عیف هستند و محیط خانواده نیز براي آنها رضایت بخش نباشد احساس کنند والدینشان در کنترل آنها ض

هاي اجتماعي نداشته باشند، آنگاه به و والدینشان توانایي الزم را براي مراقبت از آنها در مقابل شبکه
 -لینگ (.2151هاي اجتماعي گرایش پیدا نمایند )لوئیس و همکاران، احتمال بیشتري به استفاده از شبکه

در پژوهشي به بررسي عملکرد خانواده در نوجوانان معتاد به اینترنت پرداختند ( 2117وران )یانگ و هوا
پذیري و که نتایج این پژوهش حاکي از آن است که گروه معتاد به اینترنت از لحاظ نمره انطباق

 (.2117یانگ و هواوران،  -تر از گروه کنترل بود )لینگهمبستگي در خانواده به شکل معناداري پایین
در پژوهش لي و همکاران که با هدف بررسي نقش خانواده و عوامل خانوادگي بر اعتیاد به اینترنت 

که عواملي مانند نبود انسجام در خانواده، تنبیه زیاد از  در بین نوجوانان صورت گرفت، نتایج نشان داد
ا اعتیاد به اینترنت فرزندان فرزندي ب -طرف والدین، حمایت و گرمي ضعیف از طرف والدین، تعارض والد

در پژوهشي نشان دادند که بین   سپانسیل و گیتما(. 2153دار دارد )لي، گارلند و هاوارد، رابطه معني
هاي اجتماعي در بین دانشجویان و کیفیت ارتباط با خانواده رابطه مثبت و معناداري وجود استفاده از شبکه

به بررسي نقش عملکرد خانواده در اعتیاد به  و همکارانش  انسيسنورم(. 2155دارد )سپانسیل و گیتیما، 
دهي عاطفي، حل مسأله، اینترنت در نوجوانان پرداختند و نشان دادند که عملکرد کلي خانواده و ابعاد پاسخ

داري وجود دارد )سنورمانسي، سنورمانسي، گوکیال ها با اعتیاد به اینترنت رابطه منفي معنيارتباط و نقش
 (.2153کانکاني، و 
پژوهشي توسط یوسلیاني و همکاران مبني بر رابطة رفتار مطلوب انضباطي با عملکرد خانواده، منبع       

آموزان حاکي از آن است که همبستگي مثبت و معنادار بین عملکرد خانواده در کنترل و عزت نفس دانش
آمیزش عاطفي، کنترل رفتار و عملکرد  دهي عاطفي،پاسخ همه ابعاد )حل مشکل، ارتباط، ایفاي نقش،

- آموزان، منبع کنترل دروني با رفتار مطلوب انضباطي و بین عزتکلي( با رفتار مطلوب انضباطي دانش
(. برشان، بني اسد، عباسي، در پژوهشي به 5555نفس با رفتار مطلوب بود )یوسلیاني و همکاران، 

عادي پرداختند و  نوجوانان و به اینترنت اعتیاد داراي ننوجوانا گروه دو در خانواده عملکرد يمقایسه
نوجوان غیر معتاد( به اینترنت را مورد  31نوجوان معتاد به اینترنت و  31نفر از نوجوانان ) 81بدین منظور 

 ارتباط، سطح مسأله، حل هايمقیاس بین در معناداري مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که تفاوت

 افراد و اینترنت به اعتیاد داراي افراد هايخانواده کلي کارکرد و عاطفي آمیختگي عاطفي، دهيپاسخ
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 تفاوت رفتار کنترل سطح و وظایف انجام و توزیع کارایي مقیاس خرده دو در اما دارد، وجود عادي

  .(5555نشد )برشان، بني اسد و عباسي،  یافت معناداري
بر مقایسه عملکرد و انسجام خانواده در نوجوانان معتاد به اینترنت  آیین، مبنيپژوهشي توسط نیک       

درصد اعتیاد به اینترنت و  1/32و نوجوانان عادي شهر شیراز انجام شد و نتایج آن حاکي از آن است که 
درصد از آنان در گروه عادي قرار گرفتند و بین عملکرد خانواده در نوجوانان معتاد به اینترنت و  1/17

وانان عادي تفاوت معنادار  وجود نداشت. بین انسجام خانواده در این دوگروه تفاوت معنادار وجود نوج
داشت. افراد عادي به طور معناداري از انسجام باالتري نسبت به معتادان به اینترنت برخوردار بودند و 

عادي تفاوت معنادار وجود  همچنین بین عملکرد و انسجام خانواده در دختران و پسران معتاد به اینترنت و
داشت. عملکرد خانواده در نوجوانان دختر عادي باالتر از پسر عادي و انسجام خانواده در دختران معتاد به 
اینترنت باالتر از پسر معتاد به اینترنت بود، ولي انسجام خانواده در نوجوانان پسر عادي باالتر از نوجوانان 

صحرائي، به بررسي رابطه موجود میان اعتیاد به . خسروي و علیزاده(5585آیین، دختر عادي بود )نیک
آموز دختر دانش 286اینترنت با عملکرد خانواده و سالمت روان پرداختند. گروه نمونه در پژوهش حاضر 

دبیرستاني از مناطق چهارگانه شهر تهران )شمال، جنوب، شرق و غرب( بودند که با تکمیل سه پرسشنامه 
اینترنت، عملکرد خانواده و سالمت روان در پژوهش شرکت کردند. بررسي نتایج نشان داد بین  اعتیاد به

هاي ذوقي و هاي عملکرد خانواده مثل ابراز وجود، گرایشاعتیاد به اینترنت با برخي از زیر مجموعه
در  گسستگيهايمقیاسداري وجود دارد. همچنین بین خردهتأکیدات مذهبي همبستگي منفي معني

داري به دست آمد خانواده، تعارض زیاد، سبک خانوادگي مستبد و اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت معني
مبني بر بررسي رابطه عملکرد و همکاران،  (. پژوهشي توسط حبیبي5551)خسروي و علیزاده صحرائي، 

آزمودني را  311ن منظور خانواده با اعتیاد به اینترنت در بین دختران دوره دوم متوسطه انجام شد. بدی
ها مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که حل مسأله ضعیف در خانواده، ایفاي نادرست نقش

گري هیجاني ناسالم در خانواده، اعتیاد به اینترنت ها در خانواده، آمیختگي عاطفي ناسالم و ابرازمسئولیت
، اساتان(. پژوهشي توسط 2151و زاهدي مازندراني، دهد )حبیبي، دانش فرزندان نوجوان را افزایش مي

 551آموزان دبیرستاني انجام شد. وي مبني بر بررسي عوامل مؤثر بر اعتیاد به اینترنت در بین دانش
پسر( را مورد مطالعه قرار داد. نتایج نشان داد که عالوه بر جنسیت، عملکرد  533دختر،  575دانش آموز )

درصد از  8/55توانند و کنترل رفتار مي دهي عاطفيپاسخ ل آمیختگي عاطفي،خانواده و ابعاد آن شام
 (. پژوهشي توسط 2155بیني نمایند )اساتان، آموزان نوجوان پیشواریانس اعتیاد به اینترنت را در دانش

خت خانوادگي بر اعتیاد به اینترنت در بین دختران نوجوان پردابه بررسي نقش عوامل درون نصراصفهاني،
دانش آموز دوره متوسطه را مورد مطالعه قرار داد. نتایج نشان دادکه بین سازگاري نوجوانان با  211و 

اعضاي خانواده، ارتباط باز در خانواده، ارتباط عاطفي با اعتیاد به اینترنت در بین نوجوانان رابطه منفي 
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بیني نمایند )نصر اد به اینترنت را پیشدرصد از واریانس اعتی 21توانند وجود دارد و متغیرهاي مذکور مي
هاي اجتماعي در آموزان در زمینة استفاده از شبکه(. تعیین رابطة عملکرد خانواده دانش2155اصفهاني، 

دهد که بر امر استفاده درست ها قرار ميداري دانشي در اختیار مشاوران، مسئوالن و خانوادهصورت معني
-جوانان و جوانان توجه داشته باشند تا با شناسایي دقیق و مداخالت پیشهاي اجتماعي توسط نواز شبکه

هاي اجتماعي، بیشتر بر این حوزه متمرکز شوند و از سرگرداني گیرانه جهت جلوگیري از اعتیاد به شبکه
هدف پژوهش حاضر  ،منابع در مسیرهاي نادرست، طوالني مدت و یا ناکارآمد جلوگیري نمایند. از این رو

آموزان را مورد هاي اجتماعي در بین دانشبوده است که، رابطه عملکرد خانواده با استفاده از شبکهاین 
بین عملکرد خانواده و ابعاد آن با استفاده از ( 5دهد. در تحقیق حاضر دو فرضیه وجود دارد: بررسي قرار 

( ابعاد عملکرد خانواده 2د. آموزان دبیرستاني رابطه وجود دارهاي اجتماعي مجازي در بین دانششبکه
 کنند. بیني ميآموزان دبیرستاني پیشهاي اجتماعي مجازي را در بین دانشاستفاده از شبکه

 

هامواد و روش  
طرح تحقیق در پژوهش حاضر از نوع هدف و دستکاري متغیرها بر اساس تحقیقات غیرآزمایشي و از نوع 

آموزان پسر و دختر دبیرستاني دورة دوم آموزش و پرورش همبستگي بود و جامعه آماري را کلیه دانش
اي چند مرحلهگیري تصادفي خوشهنفر با استفاده از روش نمونه 571دادند. تعداد تشکیل مي شهر قزوین

و از  5اي انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. به این صورت که از بین سه ناحیه شهر قزوین، ناحیه 
 511دوم، شش مدرسه و از هر مدرسه دو کالس انتخاب شد. پس از ورود به مدارس  بین مدارس دوره

آوري شد. از بین دقیقه جمع 21 به طور میانگین بعد ازآموزان قرار گرفت و نامه در اختیار دانشپرسش
-پرسش 211نامه به شکل کامل پر نشده بود که کنار گذاشته شد و از بین پرسش 11هانامهاین پرسش

از ارزیابي و تحلیل کنار گذاشته شدند و  ،هاي اجتماعي نبودندنفر عضو شبکه 71نامه کامل به تعداد 
هاي اجتماعي بودند، انجام گرفت. براي تحلیل پرسشنامه که عضو شبکه 571تحلیل و ارزیابي بر روي 

ي پیرسون و هاي پژوهش با استفاده از ضریب همبستگها در دو سطح کیفي و توصیفي فرضیهداده
 رگرسیون گام به گام استفاده گردید. 

 ابزار 

: این پرسشنامه توسط اندرسون و همکاران، به  (BFAS)برگن بوکپرسشنامه اعتیاد به فیس

 6باشد که این سئواالت سئوال مي 58 است که شامل هبوک طراحي شدمنظور سنجش اعتیاد به فیس
گیرد. شش مولفة اصلي اعتیاد بارز بودن، مقیاس را در بر مي 5ل سئوا 5مقیاس اعتیاد را در بر دارد. هر 
ها به سئواالت به شکل باشد. پاسخ آزمودنيگیري، اختالف و عود ميتغییر خلق و خوي، تحمل،کناره

 85باشد. ضریب آلفا بوک مياعتیاد باال به فیس ةباال نشان دهندة نمر .استاي درجه 1طیف لیکرت 
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)اندرسون و  درصد گزارش شده است 82بازآزمون طي سه هفته -ایي براي آزموندرصد و ضریب پای
-(. در پژوهشي توسط ون ونگ و همکاران، از این مقیاس براي سنجش اعتیاد به شبکه2152همکاران، 

درصد گزارش شده  55آلفاي کرونباخ آن براي نمونه مورد پژوهش  هاي اجتماعي استفاده شده است.
(. پرسشنامة فوق براي اولین بار در ایران توسط محقق اجرا شد. آلفاي 2151مکاران،  ونگ و هاست )ون

درصد به دست آمد  88پایایي آن طي پژوهش حاضر  و نفر از نمونه اجرا شد 51کرونباخ آن روي 
 (.5553)حسیني، 

در  اپشتاین، بیشاپ و لوین این پرسشنامه توسط: (FAD) پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده 

 (MMFF)براي سنجش کارکرد خانواده بر مبناي الگوي مک مستراز عملکرد خانواده  5585سال 
بعد خانوادگي و یک بعد  6باشد که مقیاس مي 7سئوال و شامل  61طراحي شده است، این ابزار داراي

شود که ها یا ابعاد مربوط ميبه یکي از مقیاس FADسنجد. هر سئوال عملکرد کلي خانوادگي را مي
ها، هاي آن عبارتند از حل مسأله، ارتباطات، نقشکند. مولفهعملکرد سالم و ناسالم خانواده را توصیف مي

نمره  3تا 5(. به هر سوال 5555کلي )یوسفي، هاي عاطفي، آمیزش عاطفي، کنترل رفتار، مقیاسواکنش
ها و ، به سوال3، کامالً موافق=5مخالف=، 2، موافق=5شود: کامالً موافق=با استفاده از این کلید داده مي

، 22، 25، 55، 57، 51، 53، 55، 5، 8، 7، 1، 3، 5هاي یعني سوال ،اندعباراتي که توصیف عملکرد ناسالم
نمره معکوس  18، 13، 15، 12، 15، 38، 37، 31، 33، 32، 35، 55، 57، 51، 53، 55، 55، 28، 21، 25

)سالم(  5ها که هر یک بین تر است. معدل پاسخ به سواللکرد سالمشود، نمرات کمتر نشانة عمداده مي
-گردد. این ابزار کلید و برگ دست آوردن نمرات هفت مقیاس محاسبه ميشود، براي به)ناسالم( مي 3تا 

هاي هر خرده مقیاس را نسبتاً آسان گذاري آن و مشخص کردن سئوالاي دارد که فرآیند نمرهپاسخنامه
هاي مثبت به ترتیب از کامالً موافق تا کامالً مخالف امتیازات ر پژوهش حاضر به پاسخ سئوالکند. دمي

تعلق گرفت و با  5، 2، 5، 3هاي منفي از کامالً موافق تا کامالً مخالف امتیازات و به سئوال 3، 5، 2، 5
د سالم و نمرة کمتر دهندة عملکرها عملکرد کلي به دست آمد که نمرة بیشتر نشانجمع بستن کل پاسخ

 (.5587دهندة عملکرد ناسالم بود )ثنایي، نشان

ها، کارکرد کلي درصد، خرده مقیاس 51( ضریب آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه 5578) میرعنایت     
درصد،  16دهي عاطفي درصد، پاسخ 38درصد، ایفاي نقش  65درصد، ارتباط  65درصد، حل مساله 73

درصد )زاده محمدي و ملک  73درصد و عملکرد کلي  15رصد، کنترل رفتار د 73آمیزش عاطفي 
درصد، حل  78ها، درصد، خرده مقیاس 53ضریب آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه  (5581خسروي،

 66درصد، کنترل رفتار  75دهي عاطفي درصد، پاسخ 75ها درصد، نقش 71درصد، ارتباط  72مساله 
 82درصد، کارکرد کلي  85( براي کل پرسشنامه 5555درصد؛ یوسفي ) 75درصد و  آمیزش عاطفي 

درصد،  85دهي عاطفي درصد، پاسخ 87درصد، ایفاي نقش  87درصد، کنترل رفتار  86درصد، حل مساله 
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؛ 5551؛ قمري و خوشنام، 5587)ثنایي،  انددرصد گزارش کرده 87درصد، ارتباط  85عاطفي آمیزش
 (.5555؛ یوسفي، 5555یوسلیاني و همکاران، 

 
 هايافته
درصد قرار داشتند.  72سال و انحراف استاندارد  57، با میانگین 51- 55کنندگان در دامنه سني شرکت

درصد  5/55درصد در رشته ادبیات و علوم انساني و  3/55درصد دختر بودند و  5/31درصد پسر و  5/13
هدف اصلي این پژوهش، رابطة عملکرد خانواده با  درصد در رشته ریاضي بودند. 3/27در رشته تجربي و 

جدول نشان داده شده است.  2ها در آموزان دبیرستاني بود. یافتههاي اجتماعي در دانشاستفاده از شبکه
(، ارتباط 13/5و  57/55میانگین و انحراف استاندارد در ابعاد عملکرد به ترتیب شامل، حل مشکل )

و  23/26(، آمیزش عاطفي )15/2و  55/58(، همراهي عاطفي )11/2و  13/58ها )(، نقش37/5و  21/57)
طور که مشاهده باشد. همان( مي75/1و  86/52(، عملکرد خانواده )55/5و  15/26(، کنترل رفتار )72/3
گردد از بین ابعاد عملکرد خانواده، ابعاد آمیزش عاطفي و کنترل رفتار داراي بیشترین میانگین هستند. مي

 عاد ارتباط و حل مشکل نیز کمترین میانگین را دارند. اب
 

 های اجتماعیاستفاده از شبکهعملکرد خانواده و ابعاد آن با  . ضرايب همبستگی 1جدول  
 8 7 6 1 3 5 2 5 متغیر ردیف

        5 حل مشکل 5

       5 187/1** ارتباط 2

      5 353/1** 552/1** هانقش 5

     5 513/1** 557/1** 556/1** همراهی عاطفی 3

    5 355/1** 651/1** 151/1** 351/1** آمیزش عاطفی 1

   5 611/1** 251/1** 567/1** 155/1** 377/1** کنترل رفتار 6

عملکرد کلی  7

 خانواده

**682/1 **627/1 **161/1 **351/1 **658/1 **683/1 5  

-استفاده از شبکه 8

 های اجتماعی

**258/1 **531/1 **251/1 **262/1 **253/1 **215/1 **556/1 5 

      n=171  *P<0/ 01**P<0/ 01 
 

هاي استفاده از شبکه نتایج ضریب همبستگي پیرسون براي بررسي رابطه عملکرد خانواده و ابعاد آن با
ها، ارتباط، نقشدهد که بین عملکرد خانواده و ابعاد آن شامل حل مشکل، نشان مي 5اجتماعي در جدول 
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هاي اجتماعي رابطه مثبت و معناداري آمیزش عاطفي، کنترل رفتار با استفاده از شبکه همراهي عاطفي،
هاي اجتماعي نیز افزایش استفاده از شبکه ،شود(. یعني هرچه عملکرد خانواده بهتر مي>11/1Pدارد )

 یابد.مي
 

 های اجتماعیاستفاده از شبکه با. خالصه رگرسیون گام به گام ابعاد عملکرد خانواده 2جدول

 
 

ها در دو گام استفاده از دو بعد ارتباط و نقش دهد که از بین ابعاد عملکرد خانواده،نشان مي 2 جدولنتایج 
مشاهده شده براي متغیرهاي مذکور معنادار است  F کند.ميبیني هاي اجتماعي را پیششبکه

(11/1P< بر این اساس، سایر ابعاد عملکرد خانواده شامل حل مشکل، همراهي عاطفي، آمیزش .)
هاي اجتماعي را نداشتند و از معادله رگرسیون حذف بکهبیني استفاده از شعاطفي، کنترل رفتار، توان پیش

هاي هاي آماري رگرسیون گام به گام  ابعاد عملکرد خانواده بر استفاده از شبکهشدند. خالصه مشخصه
هاي اجتماعي به واریانس مربوط به استفاده از شبکه درصد  5/53دهد که نشان مي 2اجتماعي در جدول 

دهند که بین نشان ميشود. ضرایب رگرسیون متغیرهاي پیشها تبیین مينقشوسیله ابعاد ارتباط و 
-توانند واریانس استفاده از شبکه( مي=β=،55/2t 581/1ها  )(، و نقش=β=   ،71/3t 531/1ارتباط )

 هاي اجتماعي را به طور معنادار تبیین کنند.
 

عملکرد 

 خانواده
 شاخص

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی
 F P میانگین مجذورات

 

 ارتباط

 

 

 هانقش

 

 رگرسیون             

 باقیمانده
 

 رگرسیون

 باقیمانده

71/5668 

15/28153 
 

12/3158 

85/27583 

5 

575 
 

2 

572 

71/5668 

13/562 
 

15/2215 

11/518 

63/22 

 
 

25/53 

 

000/0 

 

000/0 

 

 B SE  2R t P 

 ارتباط

 
 

52/5 278/1 531/1 556/1 71/3 
 
 

111/1 
 
 

    

 هانقش

 

567/1 357/1 581/1 535/1 55/2 
 

111/1 
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 گیریبحث و نتیجه
آموزان هاي اجتماعي در دانشخانواده با استفاده از شبکه هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطة عملکرد

بود. نتایج ضریب همبستگي پیرسون براي پژوهش حاضر نشان داد که بین عملکرد خانواده و ابعاد آن 
هاي ها، همراهي عاطفي، آمیزش عاطفي، کنترل رفتار با استفاده از شبکهشامل حل مشکل، ارتباط، نقش

معناداري وجود دارد. این نتایج بدین معني است که اگر عملکرد خانواده و ابعاد یاد  اجتماعي رابطه مثبت و
آموزان بیشتر هاي اجتماعي در دانشتر باشد، استفاده از شبکهتر و مناسبشده از آن در خانواده مطلوب

همچنین با همخوان نیست. ( 2151) لوئیسهاي نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج پژوهششود. مي
حبیبي و  (؛2153)و همکاران  لي (؛2153) سنسورمانسي و همکاران (؛2155)اساتان هاي نتایج پژوهش

خسروي و علیزاده صحرائي  (؛5555)برشان، بني اسد و عباسي (؛ 2151)نصر اصفهاني  (؛2151)همکاران 
 است.  ، همخوان(2155) اما با پژوهش سپانسیل و گیتیما ي ندارد.همخوان (؛5551)

توان گفت عملکرد خانواده، هاي ضریب همبستگي پیرسون در پژوهش حاضر ميدر تبیین یافته      
تالش مشترکي است که براي برقراري و حفظ تعادل در خانواده، ابعاد آن شامل ارتباط )چگونگي مبادله 

هاي خانواده را یله آنها کنشها )الگوهاي تکراري از رفتارها که افراد به وساطالعات در بین اعضا(، نقش
بخشند(، همراهي عاطفي )درجه  وکیفیت  عالقه و نگراني اعضاي خانواده نسبت به هم(، تحقق مي

آمیزش عاطفي )میزان مشارکت و همکاري اعضادر خانواده( و کنترل رفتار )الگویي که خانواده براي اداره 
ن را مشخص نماید آتواند کیفیت اجتماعي( ميزیستي،  -کردن رفتار در سه موقعیت )جسماني، رواني

هاي دوران نوجواني )که مهمترین آنها افزایش رسد، ویژگي(. به نظر مي5585)نظري و همکاران، 
خواهي است(، تا یابي، کنجکاوي و هیجانفرزندي، گرایش بسیار زیاد به همساالن، هویت-تعارض والد

هاي و در چنین وضعیتي خانواده گرایش نوجوانان را به شبکهحدي کیفیت عملکرد خانواده را مختل سازد 
هاي اجتماعي توان گفت که شبکهاجتماعي تا حدي مورد پذیرش قرار دهند. در تبیین دیگري مي

اند. مطالعات ها نیز شدهموجب کاهش ارتباط رودررو و فیزیکي انسان و سیار باالیي داردب  پذیريدسترسي
روند و به هاي اجتماعي کمتر به دیدار دوستان و بستگان خود ميکاربران شبکهحاکي از آن است که 

کنند، کمتر با اعضاي خانواده خود جاي آن به صورت برخط و یا با گذاشتن پیام با آنها ارتباط برقرار مي
ي هاي شخصکنند و همچنین هنگامي که در کنار اعضاي خانواده خود هستند، کارها و فعالیتصحبت مي

کنند و بدین شکل عملکرد خانواده و کار کرد آن نیز شاید هاي اجتماعي پیگیري ميخود را در شبکه
 چنین وضعیتي را مورد پذیرش قرار داده باشد.

هاي بیني استفاده شبکهنتایج حاصل از ضرایب رگرسیون چند متغیره براي بررسي میزان پیش     
مشخص کرد که از بین ابعاد عملکرد خانواده، دو بعد ارتباط و  اجتماعي از روي ابعاد عملکرد خانواده

بیني کنند، ولي سایر ابعاد عملکرد خانواده شامل هاي اجتماعي را پیشها توانستند استفاده از شبکهنقش
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هاي اجتماعي بیني استفاده از شبکهحل مشکل، همراهي عاطفي، آمیزش عاطفي، کنترل رفتار، توان پیش
هاي منحصر به . این نتایج بدین معناست که اگر در خانواده روابط مطلوب باشد و اعضا نقشرا نداشتند

هاي اجتماعي در بین فرزندان با افزایش همراه خواهد بود و خود را به خوبي انجام دهند، استفاده از شبکه
-میزان استفاده از شبکه میزان این افزایش نیز قابل توجه است، اما تغییر در سایر ابعاد عملکرد خانواده،

مشکل، همراهي سازد، به عبارت دیگر اگر خانواده در ابعاد حلهاي اجتماعي را با تغییر مواجه نمي
هاي معناداري در استفاده از شبکه عاطفي، آمیزش عاطفي، کنترل رفتار هرگونه عمل نماید، تغییر

 شود.اجتماعي در بین فرزندان ایجاد نمي
 امید و همکاران ( و2151)لوئیس هاي از فرض اول پژوهش حاضر با نتایج پژوهشنتایج حاصل      

 سنسورمانسي و همکاران (؛2155)اساتان هاي همخوان نیست. همچنین با نتایج پژوهش (؛2151)
برشان، بني اسدو  (؛2155) نصر اصفهاني (؛2151)حبیبي و همکاران  (؛2153)لي و همکاران  (؛2153)

 اما با پژوهش سپانسیل و گیتیما ندارد. يهمخوان (؛5551)خسروي و علیزاده صحرائي  (؛5555) عباسي
 همخوان است. (،2155)

 تنوع روحیه داشتن خاطر به توان گفت جوانانهاي فرض اول پژوهش حاضر ميدر تبیین یافته      

 متفاوت زندگي اشتند به وعالقه کنجکاوي حس دیگران، با ارتباط برقراري به گرایش خالقیت، طلبي،

-محدودیت به توجه ها باشبکه این در هاآن دارند. بیشتري گرایش اجتماعي هايشبکه در عضویت به

پردازند مي یابيدوست و خبر کسب اطالعات، تبادل به دارد وجود ایران جامعه در که اجتماعي هاي
فرزندان با والدین را نیز دگرگون کرده است هاي اجتماعي شیوة تعامل (. شبکه5555)امیر پور و گریواني، 

 و اطالعات، عواطف اطرافیان، حمایت نظیر مجازي فضاي این در حضور مزایاي (. از5585)عاملي، 
کنار  در افراد فیزیکي حضور نیازمند که را خود واقعي زندگي جوانب اغلب و شده برخوردار احساسات

(. مسائل یاد شده شکل 5555هستند )امیر پور و گریواني،  دارا مجازي اجتماعات این در نیست، یکدیگر
هاي خانوادگي را با تغییر همراه ساخته است، ها و همچنین ایفاي درست نقشو کیفیت ارتباط در خانواده

ها و کیفیت ارتباط خانوادگي دور از انتظار هاي اجتماعي از روي نقشبیني مثبت استفاده از شبکهلذا پیش
 نیست.

 ع مناب
 هاي اجتماعي. تهران: دفتر مطالعات و برنامه ریزي رسانه ها(. رسانه5553افتاده، جواد )

جوانان. فصلنامه دانش انتظامي خراسان  زندگي سبک بر اجتماعي شبکه هاي (. تاثیر5555امیرپور، مهناز و گریواني، مریم )
 .23-55(، 5)5شمالي، 

 اعتیاد داراي نوجوانان گروه دو در خانواده عملکرد ايمقایسه (. بررسي5555رضا )برشان، ادیبه. بني اسد، اسماء و عباسي، 

 .هاي اجتماعي نوپدیدعادي. نخستین کنگره ملي فضاي مجازي و آسیب نوجوانان و اینترنت
 ي انتشارات بعثت.هاي سنجش خانواده و ازدواج. تهران: موسسه(. مقیاس5578ثنائي، باقر )
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هاي اجتماعي در هاي هویت و عملکرد خانواده با استفاده از شبکه(. بررسي رابطه میان سبک5553حسیني، فاطمه سادات ) 
آموزان شهر قزوین. پایان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده علوم و تحقیقات، گروه روانشناسي بالیني، دانشگاه آزاد دانش

 اسالمي قزوین.
(. رابطه موجود میان اعتیاد به اینترنت با عملکرد خانواده و سالمت روان. 5551رائي، ام هاني )خسروي، زهرا و علیزاده صح

 .15-81( 53) 8مطالعات روانشناسي تربیتي. 
 (. دیپلماسي عمومي نوین و روابط عمومي الکترونیک. تهران: انتشارات سیماي شرق، چاپ اول.5585فر، محمد )سلطاني

(. بررسي نفوذ شبکه هاي اجتماعي مجازي در میان کاربران ایراني. فصلنامه 5585لي، سید وحید )ضیایي پرور، حمید و عقی
 .25-32(: 3) 21رسانه، –علمي و ترویجي وسایل ارتباط جمعي 

 .انتشارات امیرکبیر  :تهران .آمریکا مجازي استعمار انتقادي (. مطالعات5585سعید رضا ) عاملي،
(. بررسي رابطه عملکرد خانواده اصلي و کیفیت زندگي در بین دانشجویان. 5551حسین ) قمري، محمد و خوشنام، امیر

 .535-513(: 27) 7فصلنامه خانواده پژوهشي. پاییز، 
(. عصر اطالعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ. )ترجمه: احدعلیقلیان، افشین خاکبار، حسن چاوشیان( 5581کاستلزالف، مانوئل )

 نو. تهران: انتشارات طرح 
 (.2) 5(. بررسي تأثیر اینترنت بر ارزشهاي خانواده. فصلنامة پژوهش اجتماعي، سال دوم، 5588کفاشي، مجید )

(. بررسي رابطه بین عملکرد خانواده و 5585نظري، علي محمد. اسدي، مسعود. میري، میرنادر.  محمودي کهریز، بهرام )
 مایش ملي خانواده و دانشگاه، دانشگاه فردوسي مشهد.سالمت روان در دانشجویان دانشگاه تهران. اولین ه

ي نامه(. مقایسه عملکرد و انسجام خانواده در نوجوانان معتاد به اینترنت و نوجوانان عادي شیراز. پایان5585آئین، مریم )نیک
 کارشناسي ارشد، دانشکده روانشناسي و علوم تربیتي شیراز، واحد مرودشت. دانشگاه آزاد اسالمي.

 . تهران: نشر کیان.NODEXL(. تحلیل شبکه هاي اجتماعي با 5555میر محمدصادقي، میالد )
(. رابطة رفتار مطلوب انضباطي با عملکرد خانواده، منبع کنترل 5555یوسلیاني، غالمرضا. حبیبي، مجتبي. سلیماني، اسماعیل )

 .553-553(: 2) 5و عزت نفس دانش آموزان. مجله روانشناسي مدرسه، تابستان، 
. فصلنامه (FAD)(. بررسي شاخص هاي روانسنجي مقیاس هاي شیوة سنجش خانوادگي مک مستر 5555یوسفي، ناصر )

 .81-553(: 5) 7اندازه گیري تربیتي، بهار، 
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