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چکیده
ما در عصري زندگي ميکنیم که شاهد استفادهي روزافزون
اعضاي خانواده از شبکههاي اجتماعي به خصوص نوجوانان
هستیم .این پژوهش به منظور بررسي رابطه میان عملکرد
خانواده با استفاده از شبکههاي اجتماعي در دانشآموزان
دبیرستاني انجام پذیرفت .این تحقیق از نوع همبستگي بود.
جامعة آماري پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دبیرستاني دورة
دوم شهر قزوین بود که تعداد  571نفر به روش نمونهگیري
تصادفي خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب شدند .ابزار تحقیق
حاضر عبارت بود از مقیاس اعتیاد به فیسبوک برگن
( )BFASو سنجش عملکرد خانواده ) .(FADبراي تحلیل
دادهها در دو سطح توصیفي و تحلیلي از آزمون آماري پیرسون
و رگرسیون گام به گام استفاده شد .نتایج ضریب همبستگي
پیرسون نشان داد بین ابعاد عملکرد خانواده با استفاده از شبکه-
هاي اجتماعي ،رابطة مثبت و معنيدار وجود دارد و عالوه بر این
تحلیل رگرسیون گام به گام دادهها نشان داد که متغیرهاي
نقشها و ارتباط توانستند  5/35درصد واریانس مربوط به
استفاده از شبکههاي اجتماعي را پیشبیني کنند .عملکرد
خانواده میزان استفاده از شبکههاي اجتماعي را فراهم ميسازد و
بین عملکرد خانواده و استفاده از شبکههاي اجتماعي در دانش-
آموزان رابطة مثبت وجود دارد.
واژههای کلیدی :شبکههاي اجتماعي مجازي ،عملکرد
خانواده ،دانشآموز

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
ما در عصري زندگي ميکنیم که با پیدایش فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي (نظیر شبکههاي اینترنتي،
ماهوارهها و موبایل) تغییرات عظیمي را در عرصههاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي شاهد هستیم
(کاستلز .)5581 ،عصري که در آن شکلگیري شبکههاي گوناگون اجتماعي آنالین ،شیوههاي ارتباطي و
اطالعرساني نویني به عرصة گستردة ارتباطات اجتماعي معرفي کرده است .سایتهاي شبکههاي
اجتماعي از محبوبترین مقاصد سالهاي اخیر شدهاند و در چند دهة اخیر ،میلیاردها نفر با استفادة
خالقانه از رسانههاي اجتماعي و با اتصال به شبکهاي جهانگستر زندگي خود را تغییر دادهاند (میر محمد
صادقي .)5555 ،ما از رسانههاي اجتماعي استفاده ميکنیم تا دوستان و خانوادههایمان را به خود نزدیک-
تر کنیم ،به همسایگان و همدانشگاهیان خود دسترسي یابیم ،به بازار محصوالت و خدمات نیرو بخشیم
(هانس و همکاران ،)2155 ،و حتي بر محدودیتهاي مکاني و زماني فائق آییم .همزمان با این محبوبیت
مطالعة ساختارها ،شیوهها ،مزیتها و تأثیر ارتباط در شبکههاي اجتماعي اهمیتي فراوان یافته است
(میرمحمد صادقي.)5555 ،
در این پژوهش منظور از شبکههاي اجتماعي ،شبکههاي اجتماعي مجازي یا آنالین است .شبکههاي
اجتماعي عموماً سرویسهاي مبتني بر وب هستند .سرویس آنالین پلتفرم یا سایتي محسوب ميشود که
مردم با استفاده از آن ميتوانند نظرات ،عالقهمنديها و در یک کالم محتوا ایجاد کرده و با دوستان و
سایرین به اشتراک بگذارند (افتاده .)5553 ،شبکههاي اجتماعي ،فضاهایي در دنیاي مجازي هستند که
براي ارتباط میان افراد مختلف با سطوح گوناگون دسترسي به وجود آمدهاند .ایجاد ارتباطات جمعي و
میان فردي ،تشکیل اجتماعات مجازي ،اطالع رساني ،تبادل اطالعات و نظرات از شناختهشدهترین
کارکردهاي این فضاها هستند (سلطاني فرد .)5585 ،نوجوانان جزء فعالترین و پرکارترین کاربران
سایتهاي شبکه اجتماعي به حساب ميآیند .بررسي و مطالعات به عمل آمده حاکي از این است که
نوجوانان بخش قابل توجهي از زندگي روزمره خود را صرف رسانههاي اجتماعي ميکنند (اهن .)2155 ،با
ورود تکنولوژي و وسایل ارتباط جمعي در خانوادهها ،ارزشهاي اجتماعي خانوادهها تحت تأثیر قرار گرفته
و موجب شده تا شاهد تغییراتي در رفتار و گفتمان نسل جوان باشیم .از جمله این وسایل دسترسي آسان
به اینترنت ميباشد .اینترنت عالوه بر نقاط قوت ،امروز داراي نقاط ضعفي هم هست .وسایل ارتباط
جمعي فواصل را ناپدید ميسازند ،همچنان که جدار بین انسانها را نیز تا حدود زیادي شفافتر ميسازند
(اسلوین5581 ،؛ به نقل از کفاشي .)5588 ،چگونه ميتوان تصور کرد که این وسایل بر گروههاي
اجتماعي ،از جمله گروهي به تمام معني ،یعني خانواده اثر نگذارند .از سال  2111تاکنون موضوع شبکه-
هاي اجتماعي مجازي اصلي ترین مشغله کاربران اینترنت در دنیا و به تبع آن ایران بوده است .شبکههاي
اجتماعي مجازي در حال حاضر قويترین رسانهي بر خط (آنالین) در دنیا به شمار ميروند (ضیایي پرور
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و عقیلي .) 5585 ،خانه نخستین مکان در مسیر زندگي اجتماعي افراد است و باید به گونهاي باشد که
روح آرامش و تعادل را در اعضاي خود ایجاد کند .وجود محیطي گرم ،با روح و بالنده در خانواده ،تکیهگاه
مطمئني براي اعضاي خود است و سالمت روحي و رواني افراد را تضمین ميکند (قمري و خوشنام،
 .)5551به نظر ميرسد ،یکي از عواملي که ميتواند در استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي نقش
داشته باشد ،عملکرد خانواده است .روابط و عملکرد مناسب خانواده براي سالمتي فرد و خانواده و جامعه
ضروري است (والکر و شفرد .)2116 ،نوجوانان که در سن  55و  55سالگي خودشان به سر ميبرند،
ضمن اینکه بیشتر به شبکههاي اجتماعي مجازي گرایش دارند ،در حال دوره رشد ،توسعه و بالندگي هم
بسر ميبرند .تحقیقات و مطالعه در مورد اثرات شبکههاي اجتماعي مجازي بر روي آینده نوجوانان به
طور قابل مالحظهاي به نگرانيهاي خانوادهها دامن ميزند که همواره سعي ميکنند بچههاي خود را از
دسترسي به این گروههاي اینترنتي منع کنند (اهن .)2155 ،عملکرد خانواده جنبة مهم محیط خانواده
است که سالمت جسماني ،اجتماعي و هیجاني کودکان را تحت تأثیر قرار ميدهد .در واقع آنچه در
درون خانواده اتفاق ميافتد و چگونگي عملکرد آن ،ميتواند یک عامل کلیدي در ایجاد انعطافپذیري و
کاهش خطرات فعلي و آینده مرتبط با رویدادهاي ناگوار و شرایط نامناسب باشد .محیطهاي برانگیزنده و
پرورشدهنده کودکان را قادر ميسازد تا یاد بگیرند و پیشرفت کنند .بر عکس محیطهاي خانوادگي بدکار
ميتواند براي بسیاري از جنبههاي رشد کودکان و انتقال مثبت آنان به بزرگسالي بسیار مضر باشد
(سیلبورن و همکاران .)2116 ،نظریه عملکرد خانواده بر مبناي الگوي مکمستر ،در مورد ارزیابي عملکرد
خانواده ،بر رویکرد سیستمي استوار است که در آن ساختار ،چگونگي سازماندهي و الگوي تبادلي خانواده
مورد بررسي قرار ميگیرد .اصول بنیادي این الگو عبارتست از :ارتباط بین بخشها و اجزاي خانواده با
یکدیگر ،قابل درک نبودن یک جزء جداي از سایر خانواده ،نقش مهم ساختار و الگوي تعاملي خانواده در
تعیین و شکلدهي رفتار اعضاي خانواده و این که کارکرد خانواده ،چیزي است بیش از کارکرد مجموع
اجزاي آن .الگوي مکمستر ،عملکرد خانواده را در سه دسته وظایف بنیادي (شامل موارد فطري و ذاتي
چون تدارک غذا و سرپناه ،مهرورزي ،عاطفه و  ،)...وظایف رشدي (شامل مسائل مربوط به رشد فردي
چون نوزادي ،کودکي و  ...و مسائل مربوط به مراحل خانواده چون ازدواج  ،اولین بارداري ،تولد اولین
فرزند) و رویدادهاي مخاطرهآمیز (شامل بحرانهاي مربوط به بیماري ،تصادف ،بیکاري و  ) ...دستهبندي
مينماید .طبق الگوي مکمستر ،ابعاد مهم عملکرد خانواده عبارتند از :حلمسأله ،ارتباطات ،نقشها،
پاسخدهيعاطفي ،آمیزش عاطفي و کنترل رفتار (اپشتاین ،بیشاپ و لوین.)5578 ،
در بسیاري از تحقیقات به اهمیت تأثیر عملکرد خانواده بر رشد نوجوانان اشاره شده است .با وجود
آن که استفاده از شبکههاي اجتماعي در دنیاي امروز بخشي از زندگي شده ،اما این ابزار ميتواند عالوه
بر بهکارگیري درست و بهجا ،به صورت نادرست و نابهجا مورد استفاده قرار گیرد و شرایطي را فراهم آورد
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که ترک آن مشکالتي را براي افراد به وجود آورد .چگونگي استفاده ميتواند به عملکرد خانواده افراد
مرتبط باشد .لوئیس در یک پژوهش کیفي به بررسي تأثیر عملکرد خانواده در استفاده از شبکههاي
اجتماعي پرداختند و بدین منظور چهار نوجوان  52-58سال که طبق راهنماي تشخیصي و آماري
اختاللهاي رواني ( )DSM-IVتشخیص افسردگي و اعتیاد به اینترنت را داشتند ،انتخاب نمودند .از
آزمودنيها مصاحبه به عمل آمد و نتایج مصاحبه و تحلیل دادههاي کیفي نشان داد که اگر نوجوانان
احساس کنند والدینشان در کنترل آنها ضعیف هستند و محیط خانواده نیز براي آنها رضایت بخش نباشد
و والدینشان توانایي الزم را براي مراقبت از آنها در مقابل شبکههاي اجتماعي نداشته باشند ،آنگاه به
احتمال بیشتري به استفاده از شبکههاي اجتماعي گرایش پیدا نمایند (لوئیس و همکاران .)2151 ،لینگ-
یانگ و هواوران ( )2117در پژوهشي به بررسي عملکرد خانواده در نوجوانان معتاد به اینترنت پرداختند
که نتایج این پژوهش حاکي از آن است که گروه معتاد به اینترنت از لحاظ نمره انطباقپذیري و
همبستگي در خانواده به شکل معناداري پایینتر از گروه کنترل بود (لینگ -یانگ و هواوران.)2117 ،
در پژوهش لي و همکاران که با هدف بررسي نقش خانواده و عوامل خانوادگي بر اعتیاد به اینترنت
در بین نوجوانان صورت گرفت ،نتایج نشان داد که عواملي مانند نبود انسجام در خانواده ،تنبیه زیاد از
طرف والدین ،حمایت و گرمي ضعیف از طرف والدین ،تعارض والد -فرزندي با اعتیاد به اینترنت فرزندان
رابطه معنيدار دارد (لي ،گارلند و هاوارد .)2153 ،سپانسیل و گیتما در پژوهشي نشان دادند که بین
استفاده از شبکههاي اجتماعي در بین دانشجویان و کیفیت ارتباط با خانواده رابطه مثبت و معناداري وجود
دارد (سپانسیل و گیتیما .)2155 ،سنورمانسي و همکارانش به بررسي نقش عملکرد خانواده در اعتیاد به
اینترنت در نوجوانان پرداختند و نشان دادند که عملکرد کلي خانواده و ابعاد پاسخدهي عاطفي ،حل مسأله،
ارتباط و نقشها با اعتیاد به اینترنت رابطه منفي معنيداري وجود دارد (سنورمانسي ،سنورمانسي ،گوکیال
و کانکاني.)2153 ،
پژوهشي توسط یوسلیاني و همکاران مبني بر رابطة رفتار مطلوب انضباطي با عملکرد خانواده ،منبع
کنترل و عزت نفس دانشآموزان حاکي از آن است که همبستگي مثبت و معنادار بین عملکرد خانواده در
همه ابعاد (حل مشکل ،ارتباط ،ایفاي نقش ،پاسخدهي عاطفي ،آمیزش عاطفي ،کنترل رفتار و عملکرد
کلي) با رفتار مطلوب انضباطي دانشآموزان ،منبع کنترل دروني با رفتار مطلوب انضباطي و بین عزت -
نفس با رفتار مطلوب بود (یوسلیاني و همکاران .)5555 ،برشان ،بني اسد ،عباسي ،در پژوهشي به
مقایسهي عملکرد خانواده در دو گروه نوجوانان داراي اعتیاد به اینترنت و نوجوانان عادي پرداختند و
بدین منظور  81نفر از نوجوانان ( 31نوجوان معتاد به اینترنت و  31نوجوان غیر معتاد) به اینترنت را مورد
مطالعه قرار دادند .نتایج نشان داد که تفاوت معناداري در بین مقیاسهاي حل مسأله ،سطح ارتباط،
پاسخدهي عاطفي ،آمیختگي عاطفي و کارکرد کلي خانوادههاي افراد داراي اعتیاد به اینترنت و افراد
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عادي وجود دارد ،اما در دو خرده مقیاس کارایي توزیع و انجام وظایف و سطح کنترل رفتار تفاوت
معناداري یافت نشد (برشان ،بني اسد و عباسي.)5555 ،
پژوهشي توسط نیکآیین ،مبني بر مقایسه عملکرد و انسجام خانواده در نوجوانان معتاد به اینترنت
و نوجوانان عادي شهر شیراز انجام شد و نتایج آن حاکي از آن است که  32/1درصد اعتیاد به اینترنت و
 17/1درصد از آنان در گروه عادي قرار گرفتند و بین عملکرد خانواده در نوجوانان معتاد به اینترنت و
نوج وانان عادي تفاوت معنادار وجود نداشت .بین انسجام خانواده در این دوگروه تفاوت معنادار وجود
داشت .افراد عادي به طور معناداري از انسجام باالتري نسبت به معتادان به اینترنت برخوردار بودند و
همچنین بین عملکرد و انسجام خانواده در دختران و پسران معتاد به اینترنت و عادي تفاوت معنادار وجود
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
دختر عادي بود (نیکآیین .)5585 ،خسروي و علیزادهصحرائي ،به بررسي رابطه موجود میان اعتیاد به
اینترنت با عملکرد خانواده و سالمت روان پرداختند .گروه نمونه در پژوهش حاضر  286دانشآموز دختر
دبیرستاني از مناطق چهارگانه شهر تهران (شمال ،جنوب ،شرق و غرب) بودند که با تکمیل سه پرسشنامه
اعتیاد به اینترنت ،عملکرد خانواده و سالمت روان در پژوهش شرکت کردند .بررسي نتایج نشان داد بین
اعتیاد به اینترنت با برخي از زیر مجموعههاي عملکرد خانواده مثل ابراز وجود ،گرایشهاي ذوقي و
تأکیدات مذهبي همبستگي منفي معنيداري وجود دارد .همچنین بین خردهمقیاسهايگسستگي در
خانواده ،تعارض زیاد ،سبک خانوادگي مستبد و اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت معنيداري به دست آمد
(خسروي و علیزاده صحرائي .)5551 ،پژوهشي توسط حبیبي و همکاران ،مبني بر بررسي رابطه عملکرد
خانواده با اعتیاد به اینترنت در بین دختران دوره دوم متوسطه انجام شد .بدین منظور  311آزمودني را
مورد مطالعه قرار دادند .نتایج نشان داد که حل مسأله ضعیف در خانواده ،ایفاي نادرست نقشها
مسئولیتها در خانواده ،آمیختگي عاطفي ناسالم و ابرازگري هیجاني ناسالم در خانواده ،اعتیاد به اینترنت
فرزندان نوجوان را افزایش ميدهد (حبیبي ،دانش و زاهدي مازندراني .)2151 ،پژوهشي توسط اساتان،
مبني بر بررسي عوامل مؤثر بر اعتیاد به اینترنت در بین دانشآموزان دبیرستاني انجام شد .وي 551
دانش آموز ( 575دختر 533 ،پسر) را مورد مطالعه قرار داد .نتایج نشان داد که عالوه بر جنسیت ،عملکرد
خانواده و ابعاد آن شامل آمیختگي عاطفي ،پاسخدهي عاطفي و کنترل رفتار ميتوانند  55/8درصد از
واریانس اعتیاد به اینترنت را در دانشآموزان نوجوان پیشبیني نمایند (اساتان .)2155 ،پژوهشي توسط
نصراصفهاني ،به بررسي نقش عوامل درونخانوادگي بر اعتیاد به اینترنت در بین دختران نوجوان پرداخت
و  211دانش آموز دوره متوسطه را مورد مطالعه قرار داد .نتایج نشان دادکه بین سازگاري نوجوانان با
اعضاي خانواده ،ارتباط باز در خانواده ،ارتباط عاطفي با اعتیاد به اینترنت در بین نوجوانان رابطه منفي
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وجود دارد و متغیرهاي مذکور ميتوانند  21درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت را پیشبیني نمایند (نصر
اصفهاني .)2155 ،تعیین رابطة عملکرد خانواده دانشآموزان در زمینة استفاده از شبکههاي اجتماعي در
صورت معنيداري دانشي در اختیار مشاوران ،مسئوالن و خانوادهها قرار ميدهد که بر امر استفاده درست
از شبکههاي اجتماعي توسط نوجوانان و جوانان توجه داشته باشند تا با شناسایي دقیق و مداخالت پیش-
گیرانه جهت جلوگیري از اعتیاد به شبکههاي اجتماعي ،بیشتر بر این حوزه متمرکز شوند و از سرگرداني
منابع در مسیرهاي نادرست ،طوالني مدت و یا ناکارآمد جلوگیري نمایند .از این رو ،هدف پژوهش حاضر
این بوده است که ،رابطه عملکرد خانواده با استفاده از شبکههاي اجتماعي در بین دانشآموزان را مورد
بررسي قرار دهد .در تحقیق حاضر دو فرضیه وجود دارد )5 :بین عملکرد خانواده و ابعاد آن با استفاده از
شبکههاي اجتماعي مجازي در بین دانشآموزان دبیرستاني رابطه وجود دارد )2 .ابعاد عملکرد خانواده
استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي را در بین دانشآموزان دبیرستاني پیشبیني ميکنند.
مواد و روشها
طرح تحقیق در پژوهش حاضر از نوع هدف و دستکاري متغیرها بر اساس تحقیقات غیرآزمایشي و از نوع
همبستگي بود و جامعه آماري را کلیه دانشآموزان پسر و دختر دبیرستاني دورة دوم آموزش و پرورش
شهر قزوین تشکیل ميدادند .تعداد  571نفر با استفاده از روش نمونهگیري تصادفي خوشهاي چند مرحله
اي انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند .به این صورت که از بین سه ناحیه شهر قزوین ،ناحیه  5و از
بین مدارس دوره دوم ،شش مدرسه و از هر مدرسه دو کالس انتخاب شد .پس از ورود به مدارس 511
پرسشنامه در اختیار دانشآموزان قرار گرفت و به طور میانگین بعد از  21دقیقه جمعآوري شد .از بین
این پرسشنامهها 11پرسشنامه به شکل کامل پر نشده بود که کنار گذاشته شد و از بین  211پرسش-
نامه کامل به تعداد  71نفر عضو شبکههاي اجتماعي نبودند ،از ارزیابي و تحلیل کنار گذاشته شدند و
تحلیل و ارزیابي بر روي  571پرسشنامه که عضو شبکههاي اجتماعي بودند ،انجام گرفت .براي تحلیل
دادهها در دو سطح کیفي و توصیفي فرضیههاي پژوهش با استفاده از ضریب همبستگي پیرسون و
رگرسیون گام به گام استفاده گردید.
ابزار
پرسشنامه اعتیاد به فیسبوک برگن ) :(BFASاین پرسشنامه توسط اندرسون و همکاران ،به
منظور سنجش اعتیاد به فیسبوک طراحي شده است که شامل  58سئوال ميباشد که این سئواالت 6
مقیاس اعتیاد را در بر دارد .هر  5سئوال  5مقیاس را در بر ميگیرد .شش مولفة اصلي اعتیاد بارز بودن،
تغییر خلق و خوي ،تحمل،کنارهگیري ،اختالف و عود ميباشد .پاسخ آزمودنيها به سئواالت به شکل
طیف لیکرت  1درجهاي است .نمرة باال نشان دهندة اعتیاد باال به فیسبوک ميباشد .ضریب آلفا 85
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درصد و ضریب پایایي براي آزمون-بازآزمون طي سه هفته  82درصد گزارش شده است (اندرسون و
همکاران .)2152 ،در پژوهشي توسط ون ونگ و همکاران ،از این مقیاس براي سنجش اعتیاد به شبکه-
هاي اجتماعي استفاده شده است .آلفاي کرونباخ آن براي نمونه مورد پژوهش  55درصد گزارش شده
است (ونونگ و همکاران .)2151 ،پرسشنامة فوق براي اولین بار در ایران توسط محقق اجرا شد .آلفاي
کرونباخ آن روي  51نفر از نمونه اجرا شد و پایایي آن طي پژوهش حاضر  88درصد به دست آمد
(حسیني.)5553 ،
پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده ) : (FADاین پرسشنامه توسط اپشتاین ،بیشاپ و لوین در
سال  5585براي سنجش کارکرد خانواده بر مبناي الگوي مک مستراز عملکرد خانواده )(MMFF
طراحي شده است ،این ابزار داراي 61سئوال و شامل  7مقیاس ميباشد که  6بعد خانوادگي و یک بعد
عملکرد کلي خانوادگي را ميسنجد .هر سئوال  FADبه یکي از مقیاسها یا ابعاد مربوط ميشود که
عملکرد سالم و ناسالم خانواده را توصیف ميکند .مولفههاي آن عبارتند از حل مسأله ،ارتباطات ،نقشها،
واکنشهاي عاطفي ،آمیزش عاطفي ،کنترل رفتار ،مقیاسکلي (یوسفي .)5555 ،به هر سوال 5تا  3نمره
با استفاده از این کلید داده ميشود :کامالً موافق= ،5موافق= ،2مخالف= ،5کامالً موافق= ،3به سوالها و
عباراتي که توصیف عملکرد ناسالماند ،یعني سوالهاي ،22 ،25 ،55 ،57 ،51 ،53 ،55 ،5 ،8 ،7 ،1 ،3 ،5
 18 ،13 ،15 ،12 ،15 ،38 ،37 ،31 ،33 ،32 ،35 ،55 ،57 ،51 ،53 ،55 ،55 ،28 ،21 ،25نمره معکوس
داده ميشود ،نمرات کمتر نشانة عملکرد سالمتر است .معدل پاسخ به سوالها که هر یک بین ( 5سالم)
تا ( 3ناسالم) ميشود ،براي بهدست آوردن نمرات هفت مقیاس محاسبه ميگردد .این ابزار کلید و برگ -
پاسخنامهاي دارد که فرآیند نمرهگذاري آن و مشخص کردن سئوالهاي هر خرده مقیاس را نسبتاً آسان
ميکند .در پژوهش حاضر به پاسخ سئوالهاي مثبت به ترتیب از کامالً موافق تا کامالً مخالف امتیازات
 3 ،5 ،2 ،5و به سئوالهاي منفي از کامالً موافق تا کامالً مخالف امتیازات  5 ،2 ،5 ،3تعلق گرفت و با
جمع بستن کل پاسخها عملکرد کلي به دست آمد که نمرة بیشتر نشاندهندة عملکرد سالم و نمرة کمتر
نشاندهندة عملکرد ناسالم بود (ثنایي.)5587 ،
میرعنایت ( )5578ضریب آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه  51درصد ،خرده مقیاسها ،کارکرد کلي
 73درصد ،حل مساله 65درصد ،ارتباط  65درصد ،ایفاي نقش  38درصد ،پاسخدهي عاطفي  16درصد،
آمیزش عاطفي  73درصد ،کنترل رفتار  15درصد و عملکرد کلي  73درصد (زاده محمدي و ملک
خسروي )5581،ضریب آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه  53درصد ،خرده مقیاسها 78 ،درصد ،حل
مساله  72درصد ،ارتباط  71درصد ،نقشها  75درصد ،پاسخدهي عاطفي  75درصد ،کنترل رفتار 66
درصد و آمیزش عاطفي  75درصد؛ یوسفي ( )5555براي کل پرسشنامه  85درصد ،کارکرد کلي 82
درصد ،حل مساله  86درصد ،کنترل رفتار  87درصد ،ایفاي نقش  87درصد ،پاسخدهي عاطفي  85درصد،
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آمیزشعاطفي  85درصد ،ارتباط  87درصد گزارش کردهاند (ثنایي5587 ،؛ قمري و خوشنام5551 ،؛
یوسلیاني و همکاران5555 ،؛ یوسفي.)5555 ،
يافتهها
شرکتکنندگان در دامنه سني  ،51- 55با میانگین  57سال و انحراف استاندارد  72درصد قرار داشتند.
 13/5درصد پسر و  31/5درصد دختر بودند و  55/3درصد در رشته ادبیات و علوم انساني و  55/5درصد
در رشته تجربي و  27/3درصد در رشته ریاضي بودند .هدف اصلي این پژوهش ،رابطة عملکرد خانواده با
استفاده از شبکههاي اجتماعي در دانشآموزان دبیرستاني بود .یافتهها در  2جدول نشان داده شده است.
میانگین و انحراف استاندارد در ابعاد عملکرد به ترتیب شامل ،حل مشکل ( 55/57و  ،)5/13ارتباط
( 57/21و  ،)5/37نقشها ( 58/13و  ،)2/11همراهي عاطفي ( 58/55و  ،)2/15آمیزش عاطفي ( 26/23و
 ،)3/72کنترل رفتار ( 26/15و  ،)5/55عملکرد خانواده ( 52/86و  )1/75ميباشد .همانطور که مشاهده
مي گردد از بین ابعاد عملکرد خانواده ،ابعاد آمیزش عاطفي و کنترل رفتار داراي بیشترین میانگین هستند.
ابعاد ارتباط و حل مشکل نیز کمترین میانگین را دارند.
جدول  .1ضرايب همبستگی عملکرد خانواده و ابعاد آن با استفاده از شبکههای اجتماعی
ردیف

متغیر

5

2

5

حل مشکل

5

2

ارتباط

**1/187

5

5

نقشها

**1/552

**1/353

5

3

همراهی عاطفی

**1/556

**1/557

**1/513

5

1

آمیزش عاطفی

**1/351

**1/151

**1/651

**1/355

5

6

کنترل رفتار

**1/377

**1/155

**1/567

**1/251

**1/611

5

7

عملکرد کلی

**1/682

**1/627

**1/161

**1/351

**1/658

**1/683

8

خانواده
استفاده از شبکه-
های اجتماعی

**1/258

**1/531

5

**1/251

3

**1/262

1

**1/253

6

**1/215

7

8

5
**1/556

5

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

نتایج ضریب همبستگي پیرسون براي بررسي رابطه عملکرد خانواده و ابعاد آن با استفاده از شبکههاي
اجتماعي در جدول  5نشان ميدهد که بین عملکرد خانواده و ابعاد آن شامل حل مشکل ،ارتباط ،نقشها،
561
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همراهي عاطفي ،آمیزش عاطفي ،کنترل رفتار با استفاده از شبکههاي اجتماعي رابطه مثبت و معناداري
دارد ( .)P<1/11یعني هرچه عملکرد خانواده بهتر ميشود ،استفاده از شبکههاي اجتماعي نیز افزایش
ميیابد.
جدول .2خالصه رگرسیون گام به گام ابعاد عملکرد خانواده با استفاده از شبکههای اجتماعی

شاخص

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین مجذورات

F

عملکرد
خانواده

ارتباط

رگرسیون
باقیمانده

5668/71
28153/15

5
575

5668/71
562/13

22/63

نقشها

رگرسیون
باقیمانده

3158/12
27583/85

2
572

2215/15
518/11

53/25

B

SE



R2

t

ارتباط

5/52

1/278

1/531

1/556

3/71

نقشها

1/567

1/357

1/581

1/535

2/55

P

0/000
0/000

P
1/111

1/111

نتایج جدول  2نشان ميدهد که از بین ابعاد عملکرد خانواده ،دو بعد ارتباط و نقشها در دو گام استفاده از
شبکههاي اجتماعي را پیشبیني ميکند F .مشاهده شده براي متغیرهاي مذکور معنادار است
( .) P<1/11بر این اساس ،سایر ابعاد عملکرد خانواده شامل حل مشکل ،همراهي عاطفي ،آمیزش
عاطفي ،کنترل رفتار ،توان پیشبیني استفاده از شبکههاي اجتماعي را نداشتند و از معادله رگرسیون حذف
شدند .خالصه مشخصههاي آماري رگرسیون گام به گام ابعاد عملکرد خانواده بر استفاده از شبکههاي
اجتماعي در جدول  2نشان ميدهد که  53/5درصد واریانس مربوط به استفاده از شبکههاي اجتماعي به
وسیله ابعاد ارتباط و نقشها تبیین ميشود .ضرایب رگرسیون متغیرهاي پیشبین نشان ميدهند که
ارتباط ( ،)t=3/71، β=1/531و نقشها ( )t=2/55، β=1/581ميتوانند واریانس استفاده از شبکه-
هاي اجتماعي را به طور معنادار تبیین کنند.
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بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسي رابطة عملکرد خانواده با استفاده از شبکههاي اجتماعي در دانشآموزان
بود .نتایج ضریب همبستگي پیرسون براي پژوهش حاضر نشان داد که بین عملکرد خانواده و ابعاد آن
شامل حل مشکل ،ارتباط ،نقشها ،همراهي عاطفي ،آمیزش عاطفي ،کنترل رفتار با استفاده از شبکههاي
اجتماعي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .این نتایج بدین معني است که اگر عملکرد خانواده و ابعاد یاد
شده از آن در خانواده مطلوبتر و مناسبتر باشد ،استفاده از شبکههاي اجتماعي در دانشآموزان بیشتر
ميشود .نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهاي لوئیس ( )2151همخوان نیست .همچنین با
نتایج پژوهشهاي اساتان ()2155؛ سنسورمانسي و همکاران ()2153؛ لي و همکاران ()2153؛ حبیبي و
همکاران ()2151؛ نصر اصفهاني ()2151؛ برشان ،بني اسد و عباسي ()5555؛ خسروي و علیزاده صحرائي
()5551؛ همخواني ندارد .اما با پژوهش سپانسیل و گیتیما ( ،)2155همخوان است.
در تبیین یافتههاي ضریب همبستگي پیرسون در پژوهش حاضر ميتوان گفت عملکرد خانواده،
تالش مشترکي است که براي برقراري و حفظ تعادل در خانواده ،ابعاد آن شامل ارتباط (چگونگي مبادله
اطالعات در بین اعضا) ،نقشها (الگوهاي تکراري از رفتارها که افراد به وسیله آنها کنشهاي خانواده را
تحقق مي بخشند) ،همراهي عاطفي (درجه وکیفیت عالقه و نگراني اعضاي خانواده نسبت به هم)،
آمیزش عاطفي (میزان مشارکت و همکاري اعضادر خانواده) و کنترل رفتار (الگویي که خانواده براي اداره
کردن رفتار در سه موقعیت (جسماني ،رواني -زیستي ،اجتماعي) ميتواند کیفیت آن را مشخص نماید
(نظري و همکاران .)5585 ،به نظر ميرسد ،ویژگيهاي دوران نوجواني (که مهمترین آنها افزایش
تعارض والد-فرزندي ،گرایش بسیار زیاد به همساالن ،هویتیابي ،کنجکاوي و هیجانخواهي است) ،تا
حدي کیفیت عملکرد خانواده را مختل سازد و در چنین وضعیتي خانواده گرایش نوجوانان را به شبکههاي
اجتماعي تا حدي مورد پذیرش قرار دهند .در تبیین دیگري ميتوان گفت که شبکههاي اجتماعي
دسترسيپذیري بسیار باالیي دارد و موجب کاهش ارتباط رودررو و فیزیکي انسانها نیز شدهاند .مطالعات
حاکي از آن است که کاربران شبکههاي اجتماعي کمتر به دیدار دوستان و بستگان خود ميروند و به
جاي آن به صورت برخط و یا با گذاشتن پیام با آنها ارتباط برقرار ميکنند ،کمتر با اعضاي خانواده خود
صحبت ميکنند و همچنین هنگامي که در کنار اعضاي خانواده خود هستند ،کارها و فعالیتهاي شخصي
خود را در شبکههاي اجتماعي پیگیري ميکنند و بدین شکل عملکرد خانواده و کار کرد آن نیز شاید
چنین وضعیتي را مورد پذیرش قرار داده باشد.
نتایج حاصل از ضرایب رگرسیون چند متغیره براي بررسي میزان پیشبیني استفاده شبکههاي
اجتماعي از روي ابعاد عملکرد خانواده مشخص کرد که از بین ابعاد عملکرد خانواده ،دو بعد ارتباط و
نقشها توانستند استفاده از شبکههاي اجتماعي را پیشبیني کنند ،ولي سایر ابعاد عملکرد خانواده شامل
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حل مشکل ،همراهي عاطفي ،آمیزش عاطفي ،کنترل رفتار ،توان پیشبیني استفاده از شبکههاي اجتماعي
را نداشتند  .این نتایج بدین معناست که اگر در خانواده روابط مطلوب باشد و اعضا نقشهاي منحصر به
خود را به خوبي انجام دهند ،استفاده از شبکههاي اجتماعي در بین فرزندان با افزایش همراه خواهد بود و
میزان این افزایش نیز قابل توجه است ،اما تغییر در سایر ابعاد عملکرد خانواده ،میزان استفاده از شبکه-
هاي اجتماعي را با تغییر مواجه نميسازد ،به عبارت دیگر اگر خانواده در ابعاد حلمشکل ،همراهي
عاطفي ،آمیزش عاطفي ،کنترل رفتار هرگونه عمل نماید ،تغییر معناداري در استفاده از شبکههاي
اجتماعي در بین فرزندان ایجاد نميشود.
نتایج حاصل از فرض اول پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهاي لوئیس ( )2151و امید و همکاران
()2151؛ همخوان نیست .همچنین با نتایج پژوهشهاي اساتان ()2155؛ سنسورمانسي و همکاران
()2153؛ لي و همکاران ()2153؛ حبیبي و همکاران ()2151؛ نصر اصفهاني ()2155؛ برشان ،بني اسدو
عباسي ()5555؛ خسروي و علیزاده صحرائي ()5551؛ همخواني ندارد .اما با پژوهش سپانسیل و گیتیما
( ،)2155همخوان است.
در تبیین یافتههاي فرض اول پژوهش حاضر ميتوان گفت جوانان به خاطر داشتن روحیه تنوع
طلبي ،خالقیت ،گرایش به برقراري ارتباط با دیگران ،حس کنجکاوي وعالقه به داشتن زندگي متفاوت
به عضویت در شبکههاي اجتماعي گرایش بیشتري دارند .آنها در این شبکهها با توجه به محدودیت-
هاي اجتماعي که در جامعه ایران وجود دارد به تبادل اطالعات ،کسب خبر و دوستیابي ميپردازند
(امیر پور و گریواني .)5555 ،شبکههاي اجتماعي شیوة تعامل فرزندان با والدین را نیز دگرگون کرده است
(عاملي .)5585 ،از مزایاي حضور در این فضاي مجازي نظیر حمایت اطرافیان ،اطالعات ،عواطف و
احساسات برخوردار شده و اغلب جوانب زندگي واقعي خود را که نیازمند حضور فیزیکي افراد در کنار
یکدیگر نیست ،در این اجتماعات مجازي دارا هستند (امیر پور و گریواني .)5555 ،مسائل یاد شده شکل
و کیفیت ارتباط در خانوادهها و همچنین ایفاي درست نقشهاي خانوادگي را با تغییر همراه ساخته است،
لذا پیشبیني مثبت استفاده از شبکههاي اجتماعي از روي نقشها و کیفیت ارتباط خانوادگي دور از انتظار
نیست.
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