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 مقدمه

  یخلق و خو ییرمانند و م ، وغ یبا عالئم یرفتار یاداعت یک یاجتماع یها به شبکه یوابستگ     

 یبه معنا یاختالت  روان یصیوشخ یراهنما ینپنجم ،یفاست  ه براساس وعر یریپذ و بازگشت

در  یدرون یندشده و با حالت ناخوشا یاست  ه موجب اختال  عملکرد ینترنتاستفاده از ا یالگو

آن هفت مالک و م ، عالئم ورک،  یصوشخ یو برا گردد یک دوره دو ماهه همراه میطو  

 یمداوم برا ی وما ،ازآنچه فرد در ابتدا قصد دارد به طو  انجامد یشب ینترنتزمان استفاده از ا

 ی،اجتماع های یت اهش فعال ینترنت،امور مروبط با ا ی نتر  رفتار، صرف وقت قاب  ووجه برا

 یاز آثار منف یبا وجود آگاه ینترنتو وداوم استفاده از ا ینترنتدر اثر استفاده از ا ی یو وفر یشغل

 ,Kuss, Shorterداشته باشد) در طو  دو ماه وجود یارحداق  سه مع یدآن ارائه داده است  ه با

Rooij, mheen & Griffiths, 2014اروباط نام دود  یجادبا ا یمجاز یاجتماع یها (. شبکه 

 یجادبا ا یاطالعاو از منابو یبه انواع گوناگون یوسر یافراد در جنان و دسترس ینزمان ب و هم

 شده و با  یروان یفشارها یشترمنجر به وجربه ب وواند یم یادو بروز حات  مشابه اعت یوابستگ

 یاجتماع یها  استه و منار  یواقع یایاز اروباطا  آننا در دن یمجاز یایفرو بردن  اربران در دن

 ی،درس ی،شناخت دسته از  اربران مشکال  روان ینا .دهد یقرار م یمنف وأثیرو ت  یزرا ن نناآ

منجر به  اهش  یاجتماع یها به شبکه یوابستگ.  نند یگزار  م یشتریب یو شغل یاجتماع

شخص بر رفتار خود  یکمنجر به از دست دادن  نتر   یتوسلط بر خود و در ننا یجیودر

  ه  یمتمر ز خواهد شد به ن و یتواقع یبعد مجاز یافراد بر رو ی هروزان یاه یّتفعال .شود یم

ه و ومام زمان خود را وقف خود را ورک  رد ی روزانه های یت اربر فعال یاد،نوع اعت یندر ا

 (.Fergosen & Olson, 2013) ند یم یمجاز یایمربوط به دن های یّتفعال

 ینترنت،به ا یادپرداختن ز: چون هم ای یژهو یرفتار یها مشخصه ،دسته از  اربران ینا چنین    هم   

 یوکرار یو انجام رفتارها یتیوضاد درون شخص، یریگ گوشهی، ج خل ی،احساس یناووان

 یها به شبکه یو وابستگ یاداساس اعت ینبرا .(Senormanci, Guclu & Konkan, 2014دارند)

 .دهد یم ی جوانان را وشک ینب یروان-یسالمت اجتماع یموضوع اصل اضر،در حا  ح یاجتماع

گستر   یبرا یکدیگراثر مت اب  آننا بر  چنین    همو  ینعوام  خطرآفر ی و و ل یهرو وجز یناز ا 

 (. در فنم Yan, Li & Sui, 2013است) یتدر جوانان حائز اهم ینترنتبه ا یاددرک و فنم اعت
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 هگنر و  ومرس  ی،واندرسون، بول ،یاجتماع یها به شبکه یدر بروز وابستگ مؤثرعوام  

Van Deursen, Bolle, Hegner & Kommers, 2013) دست  یجهنت ینبه ا ی فراو ل یک( در

 است یفرد یناز عوام  ب یشترب ینترنتبه ا یاددر اعت یندازه اثر عوام  درون فرد ه ا یافتند

 یبودند  ه در وابستگ یاز جمله عوامل یجانا م هیو ونظ خواهی یجانه یعوام  درون فرد ینودر ب

به وفکرا ، احساسا  و اعما   یجانیه یمیداشتند. خودونظ یمؤثرن ش  یاجتماع یها به شبکه

به اهداف  یابیدست یبرا یا صور  دوره هو ب شوند یم یزیر  ه برنامه شود یگفته م یدیخودوول

 یمیخودونظ (.Garshaspi, Khorsand & Taghizadeh, 2019) شوند یاوخاذ م یشخص

است.  یزمان و م ابله با فشار روان یریت نتر  وکانه، مد ینهدر زم مؤثرن طه ث    ار رد  یجانی،ه

را در م اب   یسدی دفاع ینکهو ا ها یجانسر وب ه یبه معنا یجانیه یمینظخودو یگرعبار  د هب

 یاشاره دارد  ه چگونگ مسأله ینبلکه به ا یستن یمخود درست  ن های یختهاحساسا  و برانگ

 یها به شبکه یدر بروز وابستگ مؤثراز عوام   یکیعنوان  هو ب یمرا انتخاب  ن یجاناومانابراز ه

 ,Kinniburgh, Blaustein, Spinazzola, & Van der Kolk)شود یم سوب م یاجتماع

 & Mazaheri, Nejat-Fardثابت ینیفرد و حس نجا  ی،راستا مظاهر ین ه در ا ی(. به ن و2017

Hossein-Sabet, 2018صور   هو هم ب یمصور  مست  ههم ب خواهی یجان( ( نشان دادند  ه ه

 ,Savcı & Aysanسان) یو آ یسیدارد. ساو وأثیر یماعاجت یها به شبکه یبر وابستگ یرمست یمغ

 یها به شبکه ی ننده وابستگ بینی یشپ یمنف یجانا نشان دادند  ه عواطف و ه یز( ن2016

 جوانان هستند.  در یاجتماع

( (Van Deursen, Bolle, Hegner & Kommers, 2015هنگر و  وارس ی،بول واندرسون،    

 یاداز جمله اعت یادبا انواع اعت یتیشخص های یصهاز خص یکیعنوان  هب یخواه یجاننشان دادند  ه ه

 یریدرگ یزو ن ینترنتبه ا یاداعت چون هم یرفتار یادهایبه الک ، اعت یادبه مواد مخدر، اعت 

راهبردها و منار   یادگیریرابطه دارد.  یمارگونب یو قمار باز اجتماعی یها در شبکه 

 در بستر خانواده است.  یژهبو یهاول یریبراساس نظر بندورا براساس الگوگ یجانیه یمیخودونظ

 یزن یاجتماع یها به شبکه یادبر بروز اعت مؤثر یفرد ینب یها لفهؤاز م یکی ه  یستدر حال ینا

 در آن است.  ریخانواده و عمکلرد جا
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ت  ه هر خانواده معناس ینبد ی،ساختار یکردمک مستر، عملکرد خانواده از نظر رو یالگو در

قرار داشته باشد شناخته  یواقع یط ه خانواده در شرا یساختار زمان ینساختار است و ا یک یدارا

 آن خانواده  یبرخورد اعضا ی (. عملکرد هر خانواده در ن وهDai & Wang, 2015)شود یم

 یعاطف یپاسخده ی،دارد. اروباطا  خانوادگ وأثیرخود  یرو یشپ یِو اجتماع یفرد  با مسائ

 یشا  ار رد خانواده بر گرا یی ارا ییناست  ه در وع هایی یژگیاز جمله و یعاطف یز آم و

 نگر  متضاد در اروباط ین ه والد ییها دارد. در خانواده وأثیر یاداعت یسو هنوجوانان ب یفرد

نظار   ردند  یاستفاده نم یمثبت والدگر یداشته، از راهبردها یشفرزند خو یبا اصو  انضباط 

مانند  یرونیب یخطر ابتال به رفتارهاو   ردند یم یهوک یو به مجازا  بدن دادند یرا ارائه نم ی اف

 ,Burlaka؛ Burlaka, 2016) ردند یم یشترفرزندانشان را ب یبرا یاجتماع یها به شبکه یشگرا

Graham & Delva, 2017بور ات )  یراخ یها پژوهش یج ه نتا ستا یدر حال ین(. اBurlaka, 

 (Burlaka, Graham-Bermann & Delva, 2017 یلوابرمان و د-( و بور ات، گراهام2016

است  ه  یدیمؤلفه  ل یکمؤثر  یپرخطر، فرزندپرور یها خانواده یبرا ینشان دادند  ه حت

  ند ی قرار دهد و وعد وأثیرفرزندان را و ت  یرفتار یهایامدبر پ یناسازگار وأثیر وواند یم

 و به پرور  فرزندان م اوم  مک  ند. 

 از حجم اطالعا  یناش یزدگ یجانمدرن، ه یایدن یوسر ییرا ها در  نار وغ ب ران این     

 ه فرصت  نماید یم یبه ورود در عرصه رقابت یرافراد را ناگز ی،روز بودن در عرصه اجتماع هو ب 

را دو چندان  یو اروباطا  مجاز یاجتماع یها در رقابت یریروزمره را م دود و درگ یزندگ

از جانب  ووان یو م یستاروباطا  ن یایجوامو وننا م دود به دن یشرفت ه پ یحال رد  ند یم

 ینرا فراهم نمود. بر ا یو اجتماع ینگاه  رد و موجبا  رشد فرد ینترنتیا یبه فضاها یزن یگرید

 یو نه خانوادگ ی ه وننا بر ابعاد فرد یجو خار یداخل یپژوهش های یتاساس وبا ووجه به م دود

 یها سازه یردر اروباط با سا یمثبت و منف یها زمان چالش داشته و هم وأ ید یمجاز اهایفض

 یاداعت یدهپژوهشگران بر پد یشترب وأ یدو پژوهش قرار نداده است و  یرا مورد بررس یشناخت روان

  ییبوده، هدف از پژوهش حاضر پاسخگو یعوام  اجتماع وأثیرو  یصور  فرد هب ینترنتیا

با ووجه به ن ش  یاجتماع یها به شبکه یعملکرد خانواده با وابستگ ینب یااست  ه آ سؤا  ینبه ا

 در نوجوانان شنر اصفنان رابطه وجود دارد؟ یجانیه یمیخودونظ یا واسطه
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 پژوهش  ی پیشینه

 و ت عنوان ی( پژوهشkhanjani, ghanbari & Naeimi, 2019)یمیو نع یقنبر خانجانی،       

  ینترنتبه ا یادبا اعت ینوالد یتیورب یها و سبک یاروباط  ار رد خانواده، سبک دلبستگ یبررس

  ار رد خانواده  یرهایداده ها نشان داد  ه متغ ی و لو  یهوجز یجدر نوجوانان انجام دادند. نتا

 یها سبک ینو ب یاروباط منف ،ینترنتبه ا یادبا اعت یمنا یو سبک دلبستگ یتیورب ایه و سبک

  ییوجود دارد. رضا یاروباط مثبت معنادار ینترنتبه ا یادبا اعت یدوسوگرا و اجتناب یدلبستگ

 ینترنتبه ا یاداعت ینرابطه ب یو ت عنوان بررس ی( پژوهشRezaei & Seyedan, 2018)یدانو س

ها  داده ی و ل یجانجام دادند. نتا یاندانشجو یاضطراب اجتماع یزانو م یجانه یمونظ یبا دشوار

و اضطراب  یجانه یمونظ یدشوار ینو ب یجانه یمونظ یو دشوار ینترنتبه ا یاداعت یننشان داد ب

رابطه  یو اضطراب اجتماع ینترنتبه ا یاداعت ینوجود دارد اما ب یرابطه مثبت و معنادار یاجتماع

و ت عنوان  ی( پژوهشMikaeili &Habibi, 2017) ییبو حب یکائیلیمعنادار نشد. م لیمثبت و

به طرد  یتحساس یجانی،ه یمیبا خودونظ ینترنتبه ا یاداعت ینرابطه ب یعل یو آزمون الگو یطراح

نشان داد  یجانجام دادند. نتا یاندر دانشجو یاضطراب اجتماع گری یانجیبرخط با م ییو خودافشا

 اصالح است  یازمندو ن یستاز فا تورهای براز  مد  مناسب ن یدر بعض یشننادی ه الگوی پ

براز   ینترنت،به ا یادبه طرد بر اعت یتحساس یماثر مست  ،معنادار یرغ یربا حذف مس یجهدر نت

شد. بر  وأیید 21/2برابر با  یبمجذورا  و ر یانگینخطای م یشۀبا ر یزها ن داده یشایندپ ییالگوی ننا

 یقبرخط، از طر ییبه طرد و خودافشا یتحساس یجانی،ه یمیخودونظ یرهایمد ، متغ یجنتا ساسا

راستا  ینداشت. در ا ینترنتبه ا یادو معناداری بر اعت یممست  یراثر غ یاضطراب اجتماع

 ی( پژوهشKeykhosravani, Dehghani & Dehghani, 2017)یو ده ان یده ان یخسروانی، 

 یانجیم یقاز طر یادبه اعت یبا آمادگ یو هو  اخالق یجانیه خودونظیمی یو ت عنوان رابطه عل

های براز   انجام دادند. نتایج نشان داد مد  مفنومی پژوهش دارای شاخص خواهی ی انه یگر

بینی  باشد. در این مدلت ومامی مسیرهای مست یم، غیرمست یم و  لی برای پیش ها می مناسبی با داده

 خواهی در رابطه با خودونظیمی، هو  اخالقی  هیجانو  ست آمدبه د داراعنآمادگی به اعتیاد م

 یبیو حب یمازندران یدانش، زاهد چنین    همن ش میانجی داشت.  ،و آمادگی به اعتیاد

و ت  ی( پژوهشDanesh, Zahedi Mazandarani & Habibi Kariznoui, 2015)یزونی ار
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 آموزان دختر مدارس متوسطه  در دانش ینترنتبه ا یادعنوان اروباط عملکرد خانواده با اعت

  یادعملکرد ناسالم خانواده اعت یشپژوهش نشان داد با افزا یجدر شنرستان مالرد انجام دادند. نتا

ح   یشنشان داد با افزا ،پژوهش حاضر یجنتا چنین    هم. یابد یم یشآموزان افزا در دانش ینترنتبه ا

 یشبا افزا ،معتادناسالم در خانواده  های یتها و مسئول شش ن یناسالم در خانواده، با افزا مسأله

  یاداعت ،ناسالم در خانواده یعاطف یپاسخده یشناسالم در خانواده و با افزا یعاطف یختگیآم

بر حسب  ینترنتبه ا یادنشان داد اعت یجنتا چنین    هم. یابد یم یشآموزان افزا در دانش ینترنتبه ا

 شغ  پدر، شغ  مادر، وعداد فرزندان خانواده، معد  سا  قب  ادر،م یال و ص ی،اقتصاد یگاهپا

 یگاهآموزان با پا در دانش ینترنتبه ا یاداعت یانگینآموزان متفاو  است و م دانش یلیو ص یهو پا 

  یشاست ب یپلمد یرمادر آننا ز یال  ه و ص یآموزان در دانش یرین،از سا یینپا یلیخ یاقتصاد

 ه شغ   یآموزان در دانش یرین،از سا یش ه پدر آننا  ارگر است ب وزانیآم شدر دان یرین،از سا

 یشفرزند ب 6 یدارا یها آموزان با خانواده در دانش یرین،از سا یشمادر آننا آزاد است ب

 یشاست و با افزا یرینباتور در سا  قب   متر از سا یلیآموزان با معد  و ص در دانش یرین،از سا 

 ینیحس ینکهاست. ضمن ا یافته یشدر آنان افزا ینترنتبه ا یاداعت، آموزان انشد یلیو ص یهپا

 و ت عنوان اروباط ابعاد  ار رد خانواده  ی( پژوهشHosseini & Samani, 2013)یو سامان 

 یتزمان قابل هم یوهچندگانه به ش یونرگرس ی فرزندان انجام دادند. با استفاده از و ل یمیو خودونظ

 ها یافتهقرار گرفت.  یفرزندان مورد بررس یمیابعاد خودونظ یخانواده برا دابعاد  ار ر بینی یشپ

 ینیب یشپ یتها قابل  ننده فراشناخت فرزندان بود و ن ش ینیب یشپ یعاطف ینشان داد  ه پاسخده

فرزندان  یز  ننده انگ ینیب یشخانواده پ یجانی ار رد ه چنین    هم و شناخت فرزندان را دارد

 ,Cacioppo, Barni, Correale)یو گور یونیدان یالوری،مانگ ی، ورل ی،، بارنیپ اس. است

Mangialavori, Danioni & Gori, 2019در  ینترنتبه ا یاداعت ینیب یشو ت عنوان پ ی( پژوهش

ها نشان داد  داده ی و ل یجو عملکرد خانواده انجام دادند. نتا یدلبستگ یها نوجوانان براساس سبک

  ینترنتبه ا یاد ننده منم اعت ینیب یشپ ،یوسبک دلبستگ واده ه عملکرد خان

اروباط معنادار  یزانم یشترینها ب ( و ن شیعاطف یریدرگ یها در سازه یژهدر نوجوانان هستند بو

مطالعا  انجام  در خصوص ی فراو ل یک( در Koo & Won, 2014دست آمد.  و و وون)  هب

 یاددر اعت ی ه اندازه اثر عوام  درون فرد یافتنددست  یجهنت ینبه ا ینترنتبه ا یاداعت ینهدر زمشده 



 09/…با  یاجتماع یها به شبکه یرابطه عملکرد خانواده با وابستگ

 

از جمله عوام  درون  یجانا ه یمو ونظ یخواه یجانه .است یفرد یناز عوام  ب یشترب ینترنتبه ا

 ی،سنورمانس ی،سنورمانس یتداشت. در ننا ین ش مؤثر ینترنتبه ا یبود  ه در وابستگ یفرد

و ت  ی( در پژوهشŞenormancı, Şenormancı, Güçlü, Konkan, 2014و  ونگان) گو لو

  ینشان دادند  ه بزرگساتن ،ینترنتبه ا یاداعت یبزرگساتن دارا یخانوادگ یعنوان  ار ردها

نشان  چنین    همبوده است. آننا  ور یینآننا مخت  و پا یدارند  ار رد خانوادگ ینترنتبه ا یاد ه اعت

 یپاسخده ی،) نتر  رفتاریخانوادگ ینت در همه  ار ردهاینتربه ا یاددادند افراد مبتال به اعت

 یها و نمره     ار رد خانواده( دچار مشک  بوده و  ار ردها ، روابط، ن شمسألهح   ی،عاطف

 یمنظ ه و شود یحاص  م یجهنت ینا ،فوق یپژوهش های یافتهآننا مخت  است. براساس  یخانوادگ

امر  ینو هم یردخانواده قرار بگ یبا  ار رد اعضا ت یمدر اروباط مت اب  و مس وواند یم یجانا ه

  یزانبر م یممست  یوأثیر ،سوء عملکرد خانواده یجهدر نت یجانه یمونظ یها ف دان منار  یعنی

اروباط مت اب   ینا یفرزندان خواهد داشت. با بررس یژهدر اعضا بو ینترنتبه استفاده از ا یشو گرا

 در اروباط با عملکرد خانواده  یجانه یمونظ یا واسطه ن ش یا نون به دنبا  بررس یکو نزد

 یناروباط ب یپژوهش بررس یندر ا یاصل یهفرض ینبنابرا یمهست یاجتماع یها به شبکه یو وابستگ

 یجانیه یمیظخودون یا ن ش واسطه یینبا وع یاجتماع یها به شبکه یعملکرد خانواده و وابستگ

 است. 

 

 روش

  ار هب موجود مسائ  ح  برای ها از آنجا  ه این پژوهش با هدف برخورداری از نتایج یافته    

 رابطه وعیین دنبا  به مطالعه این در چون و باشد می  اربردی هدف نظر از پژوهش نوع لذا رود می
 یا با ووجه به ن ش واسطه یاجتماع یها به شبکه وابستگی با خانواده عملکرد مسأله ح  لفهؤم

 اطالعا  از نوع ووصیفی یآور جمو یتباشد از ل اظ ماه نوجوانان می یجانیه خودونظیمی

 ماهیت لذا باشد می نظر مورد مختلف افراد نظرا  و ها و با ووجه به اینکه دیدگاه یهمبستگ -
و پسر م طو  خترد زانموآ نشدا  لیهشام   حاضر هشوپژ ریماآ جامعه  .باشد می پیمایشی پژوهش
  یآمار رسم یناند  ه براساس آخر بوده 7981-89 یلیاصفنان در سا  و ص شنردوم  متوسطه

پسر( بوده  71798دختر و  74819نفر) 90281وعداد برابر با  یناز آموز  و پرور  شنر اصفنان ا
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 ی ا و   یبرا ینفر 922( و حداق  جامعه 1Q < n < 15Qونس)یاست  ه با ووجه به فرمو  است
 ه وعداد  یی(، از آنجاDelavar, 2016( و دتور)Human, 2006هومن) یساختار یابی مد 
 باووجه  یتشد. در ننا یینآموز وع دانش 682، برآورد حجم نمونه  بوده یهگو 89برابر با  ها یهگو

گروه  یر برانف 922و وناسب حجم نمونه وعداد   ورود و خروج،  سب خط بر یها به مالک
 درصد آمار   (  19آموزان دختر) نمونه انتخاب شدند ه با ووجه به درصد باتور دانش

 یآور قرار گرفت. جنت جمو یاز پسران مورد بررس نامه پرسش 798از دختران و  نامه پرسش 747
                                                                                        استفاده شد:  ی از ابزار ذنیز پژوهش  یها داده
 ( FAD) (Epstein, Baldwin & Bishop ,1983)سنجش عملکرد خانواده  نامه پرسش    

 نبالدیو ،پشتاین ووسط ادهخانو د رر ا سنجش ایبر  ه ستا ا سئو 42دارای  نامه پرسش ینا

 ح بعد) 4 شام  نامه پرسش یناست. ا هشد ینوود مستر مک یلگوا یمبنا بر( 7899)ببیشاو  
    هنمرو  شدبا می( عاطفی پاسخگویی ر،فتا نتر  ر ،عاطفی میختگیآ ها، ن ش ط،وباار ،مسأله
 ادهخانو نشانگر نامه پرسش یندر ا باتور هنمراست.  ادهخانو دعملکر ههندد ننشا نامه پرسش

 1 وا 7 بین ا سئو هر هنمر. شوند می اری دگذ 1 وا یکاز  ها خپاس موما. ستا ور المناس د رر ا
 بعددر آن  ادهخانو دعملکرو نشان دهنده  هشدجمو  هم با نیز بعد هر  تاسئوبود.  هداخو
. ستا مربوطه بعددر  ادهخانو ور المناس د رر ا نشانگر نامه پرسش یندر ا باتور هنمر. باشد  می

 با استفاده یدرون یهمسان ی یوهبه ش نامه پرسش یاییپا یزان( م7899)ببیشاو  نبالدیو ،پشتاین

 نتر   ،عاطفی میختگیآ ،ها  ن  ط،وباار ،مسأله ح  یها اسیخرده م  ی رونباخ برا یاز آلفا 
دست آمده است.  هب 92/2و  94/2، 96/2، 18/2، 97، 98/2 یببه ورو عاطفی پاسخگویی ر،فتار

 ضریب( ZadeMohammadi & Malek-Khosravi, 2007)یخسرو و ملک یم مد زاده

در   وباطا(، ارمشک )مسأله ح  های سم یا دهخربرای  و 2/ 17را  نامه پرسش    ایبر پایایی
، 12/2، 10/2 یببه ورو ادهخانودر  عاطفی میختگیو آ ادهخانودر  هامسئولیتو  اهن ش اده،خانو
 گزار   ردند. 17/2و  17/2
 یاجتماع یها به شبکه یسنجش وابستگ ی: برایاجتماع یها به شبکه یوابستگ ی نامه پرسش      

 ,Haghayegh, Kajbaf)یو فراهان یکبختن ی، جباف، سشعبان یق،ح ا هنام پرسشاز  

Shaabani, Nikbakht & Farahani, 2017یاجتماع یها به شبکه یسنجش وابستگ ی( برا 
 های ینها  است  ه گزؤس 79شام   نامه پرسش یناستفاده شد. ا ،هیدگرد ینو ودو یطراح



 00/…با  یاجتماع یها به شبکه یرابطه عملکرد خانواده با وابستگ

 

وا  7نمرا  از  ینههر گز یبرا یببه ورو ه  است یشههم یباًاوقا ، ا ثر مواقو وا و ر یبه ندر ،گاه 
 . شود یدرنظر گرفته م 6

 یزانم اسبه خواهد شد. جنت سنجش م یبه عنوان نمره    آزمودن نمرا  مجموع یتدر ننا   
برابر  نامه پرسشنباخ و ر یآلفا یب رونباخ استفاده شد. ضر یآلفا ریباز ض نامه پرسش یاییپا
شد  ه  یمست   بررس tدو گروه با استفاده از آزمون  ینب نامه پرسش ینا یصیوشخ ییروا و 96/2

 ی(. با استفاده از من نp </.21و  t= 4989دو گروه وجود دارد) ینب ینشان داد وفاو  معنادار یجنتا
به عنوان  98نمره  یژگیو و یتم اسبه شد  ه بر اساس دو شاخص حساس نهبنیراک ن طه بر  

 به دست آمد. ینهن طه بر  بن
 سؤا  02شام   نامه پرسش ین(: اHofmann & Kashdan, 2010 )یمیخودونظ نامه پرسش    

در مورد من  ننایت یب یفاز ط یا درجه 1 یکر ل یفبه آننا بر اساس ط ییاست  ه پاسخگو
مزبور پس از ورجمه،  نامه پرسش. شود یرا شام  م یستدرست است وا اصالً در مورد من درست ن

آن  ییم توا ییمربوطه قرار گرفت و روا یمتخصصان روانشناس یاردر اخت ییم توا ییاز نظر روا
و و م  است  ه  یساز   ار ی،پننان  ار یاسخرده م  یاسه مؤلفه  یدارا نامه پرسششد.  وأیید
 یساز   ار ی،پننان  ار های یاس رونباخ خرده م  یآلفا یاییدارند. پا سؤا  1و  1، 9 یببه ورو

-Saberifard & Hajiدرصد گزار  شده است) 97    یاییو پا 12و  11، 12 یبو و م  به ورو

Arbabi, 2018.) 
 بازه در آموز دانش 122دسترس، در گیریصور  بود  ه به شیوه نمونه ینانجام  ار بد رو      

 و پسرانه از نواحی چنار نهاخترد متوسطمدرسه  72از  7989وا خرداد ماه سا   اردیبنشت زمانی

 یبرا یاهداف پژوهش یحو ووض ینیو بعد از برگزاری جلسه ووج هشد بنتخااصفنان ا شنر و پنج 

 ه دارای ن طه  یاجتماع یها به شبکه یوابستگ نامه پرسشاز آننا خواسته شد به  آموزان، دانش
 نامه پرسش است اجتماعی های بر  بنینه بر اساس من نی راک در وشخیص افراد وابسته به شبکه

ها، وعداد  نامه پرسشخانوادگی پاسخ دهند. از مجموع  عملکرد نامه پرسش و هیجانی خودونظیمی
ت داده شد. بر اساس ن طه بر     ام  پاسخ داده باشند برگشسؤات ه به  نامه پرسش 982

 یاجتماع یها به شبکه یوابستگ یآموز دارا دانش 922 ی،اجتماع یها به شبکه یوابستگ نامه پرسش
ها از آمار  وشخیص داده شده و به عنوان نمونه ننایی انتخاب شدند. برای وجزیه و و لی  داده
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 یهمبستگ یبو ضر یمعادت  ساختار یابی مد  یها با شاخص چنین    هم( یارو مع نووصیفی)میانگی
 شد. یبررس

 

 ها یافته

ای پژوهش در متغیرهای ه های ووصیفی میانگین و ان راف استاندارد آزمودنی شاخص

ارائه شده  یکهای اجتماعی، خودونظیمی هیجانی و عملکرد خانواده در جدو  وابستگی به شبکه

 است. 

 یافته های توصيفی متغيرهای پژوهش: 1جدول

 مقياس
 یافته های توصيفی

 انحراف استاندارد ميانگين

 77/79 79/66 وابستگی به شبکه های اجتماعی

 01/76 27/64 خودونظیمی هیجانی

 06/71 9241/774  ار رد خانواده

 

  79/66ای اجتماعی در بین افراد نمونه برابر با ه میانگین وابستگی به شبکه 7با ووجه به جدو         

با ان راف  27/64بوده است. میانگین خودونظیمی هیجانی برابر با  77/79ان راف استاندارد با 
 ار رد  لی خانواده  عالوه بر این، میانگین و ان راف معیار گزار  شده است. 01/76استاندارد 
ن ش میانجی خودونظیمی  ،مد  پیشننادی براز  شده بود. و ان راف استاندار 9241/774برابر با 

نشان داده شده است. در این مد  خودونظیمی هیجانی در ن ش میانجی،  7هیجانی در شک  
ای اجتماعی در ن ش متغیر وابسته ه عملکرد  لی خانواده در ن ش متغیر مست   و وابستگی به شبکه

آورده شده  eا و م ادیر خطا با نماد ه ضرایب رگرسیونی در باتی پیکان چنین    همو  دنا آورده شده
 است.



 04/…با  یاجتماع یها به شبکه یرابطه عملکرد خانواده با وابستگ

 

 

 مدل برازش شده نقش ميانجی خودتنظيمی هيجانی در رابطه بين عملکرد کلی خانواده با وابستگی : 1شکل 

 های اجتماعیبه شبکه

های براز  استفاده ها از شاخصجنت وعیین  فایت براز  الگوی پیشننادی با دادهدر ابتدا 

 آورده شده است. 0شد. نتایج در جدو  
شاخص های برازندگی مدل اندازه گيری پيشنهاد شده نقش ميانجی خودتنظيمی هيجانی در رابطه : 1جدول 

 عملکرد کلی خانواده با وابستگی به شبکه های اجتماعیبين 

شاخص های برازندگی 

 مدل اندازه گیری
(   

  ⁄) GFI AGFI TLI IFI NFI CFI RMSEA 

  247/2   84/2  88/2  89/2   88/2   89/2   88/2  80/0 مد  پیشننادی

 

ای برازندگی مد  مفروض باتور از م دار مطلوب و در ه ومامی شاخص 0با ووجه به جدو  

این مد  با م دار  چنین    هم. سطح خوبی قرار دارند  ه این م دار حا ی از براز  خوب مد  است

    ای اسکوئر بر درجه آزادی)
گردید. بدین ورویب مد  پیشننادی با  وأیید 80/0( برابر ⁄  

ری خودونظیمی هیجانی در رابطه بین گ مد  مطلوب براز  دارد و نشان دهنده ن ش میانجی

در ادامه برای بررسی ن ش میانجی  .استای اجتماعی ه عملکرد  لی خانواده با وابستگی به شبکه
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های اجتماعی از و لی  تگی به شبکهخودونظیمی هیجانی در رابطه بین عملکرد  لی خانواده با وابس

و مد  ساختاری پیشننادی براز  شده، یک با ووجه به شک  شماره مسیر استفاده شده است. 

ای اجتماعی و خودونظیمی هیجانی ه ضرایب رگرسیون عملکرد  لی خانواده به وابستگی به شبکه

 خودونظیمی هیجانیگزار  شده است. ضریب رگرسیونی  -91/2و  76/2به ورویب برابر با 

بوده است. ومامی این ضرایب در سطح  -68/2ای اجتماعی نیز برابر با ه به وابستگی به شبکه 

27/2>P  .آورده  دوضرایب اثر   ، مست یم و غیر مست یم استاندارد شده در جدو  معنادار هستند

در سطح  معنادار است با یک ستاره و ضرایبی  ه P<21/2شده است. ضرایبی  ه در سطح 

27/2>P ند.ا ند با دو ستاره مشخص شدها معنادار بوده 
مستقيم و غير مستقيم استاندارد شده نقش ميانجی خودتنظيمی هيجانی در رابطه بين ضرایب کل،  :9جدول 

 ای اجتماعیه عملکرد کلی خانواده با وابستگی به شبکه

 اثر کل مسيرهای رگرسيونی
اثر 

 مستقيم

اثر غير 

 مستقيم

 2 -467/2** -467/2** هیجانی خودونظیمی «–عملکرد  لی خانواده 

 026/2** 741/2** 917/2** اجتماعی ایه شبکه به وابستگی «–عملکرد  لی خانواده 

 اجتماعی ایه شبکهوابستگی به « – نظیمی هیجانیوخود
**978/2- **978/2- 2 

 بین عملکرد  لی خانواده به خودونظیمی هیجانی وننا مسیر مست یم  9با ووجه به جدو  

ای اجتماعی ه بین خودونظیمی هیجانی به وابستگی به شبکه چنین    هموجود دارد.  -46/2با ضریب 

اما اثر  لی بین عملکرد  لی  قرار داشته است -90/2نیز وننا مسیر مست یم با ضریب رگرسیونی 

 اثر مست یم  71/2است  ه از این م دار  91/2ای اجتماعی برابر با ه به شبکهخانواده به وابستگی 

 بوده است. با ووجه خودونظیمی هیجانیاز این اثر متعلق به اثر غیرمست یم و ن ش میانجی  02/2و 

 ود  ه خودونظیمی هیجانی ووانسته است ن ش میانجی خوبی ش به نتایج به دست آمده بیان می 

  بنابراین فرضیه ای اجتماعی داشته باشده عملکرد  لی خانواده با وابستگی به شبکهدر رابطه بین 

 خودونظیمی هیجانی در رابطه بین عملکرد خانواده با وابستگیو  یق مبنی بر ن ش میانجی 

 شد. وأییددر بین نوجوانان  ای اجتماعیه به شبکه 
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 گیری بحث و نتیجه

وجود دارد.  -46/2 یببا ضر یممست  یروننا مس یجانیه یمیخانواده به خودونظ یعملکرد  ل ینب    

 یببا ضر یممست  یروننا مس یزن یاجتماع یها به شبکه یبه وابستگ یجانیه یمیخود ونظ ینب چنین    هم

 یمی ه خودونظ شود یم یانبه دست آمده ب یجقرار داشته است. با ووجه به نتا -90/2 یونیرگرس

 یخانواده با وابستگ یعملکرد  ل ینب رابطهدر  یخوب یانجیووانسته است ن ش م یجانیه

 یمیخودونظ یانجیبر ن ش م یمبن یقو   یاصل  یهفرض ینداشته باشد. بنابرا یاجتماع یها به شبکه 

شد.  وأییدنوجوانان  یندر ب یاجتماع یها به شبکه یعملکرد خانواده با وابستگ یندر رابطه ب یجانیه

، Hosseini & Samani, 2013; Rezaei & Seyedan, 2018یپژوهش های یافتهبا  ی ه همسو

Mikaeili & Habibi, 2017 ; Keykhoeravani, Dehghani & Dehghani, 2017 ; ،
Danesh, Zahedi-Mazandarani & Habibi, 2017; ; Şenormancı, Şenormancı,2014 

Güçlü, Konkan, 2014    Van Deursen, Bolle, Hegner & Kommers 2015 ; باشد یم .

 : اذعان داشت  ه یدفوق با یپژوهش ی یافته ییندر وب

از راه  ین( اصطالح والدHans Gasser,2006هانس گسر ) یاجتماع یها از شبکه یریگ بنره با      

وا چه اندازه  یاجتماع یها ولفن همراه و شبکه یدوا نشان دهد  ه استفاده از موج شد یددور را برگز

 . دهد یفرزندان آن را و ت الشعاع قرار م یو اجتماع یفرد های یادگیرینظار  بر  یزانم

و فرزندان شده و  نتر   ینوالد ینروابط ب ییرو وغ ینن راهبرد منجر به  اهش سطح اقتدار والدیا

(. Shavardi, Mohammadi Mazinani & Bayani, 2016)برد یم سؤا  یروالد بر فرزند را ز

 ی،رفتار یامدهایمشاهده رفتار خود و پ یقاز طر یادگیری ه براساس نظر بندورا  یستدر حال ینا

 یطیم  های  ننده یینجز وع یطافراد از م  یریادراک رفتار است و الگوگ یوهش ورینمؤثر

 ین ه ا ییوهامشاهده الگ یقاز طر ووانند یم یمیخودونظ یراهبردها ین. بنابراباشد یم یادگیری

فرد،  یمبر سطح خودونظ گذاروأثیر یطیاز عوام  م  یکیآموخته شوند.  برند ی ار م هراهبرد را ب

رفو  یاست  ه برا یو جنان یو عموم ینناد یها نظام یناست. خانواده از نخست هخانواد

  ینیراستا حس یندر ا جامعه ضرور  دارد. یانشان و ب ا یو عاطف یاویح های یازمندین

( در پژوهش خود و ت عنوان رابطه  ار رد خانواده با Hosseini & Samani, 2013)یو سامان
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براساس  یجانیه یمی ار رد خانواده و رو  خودونظ یننشان دادند  ه ب یجانیه یمیخودونظ

 وجود دارد.  یرابطه معنادار یریپذ و ن ش یریالگوگ

 نسبتو  نسبت به عملکرد  ود انشان داشته باشندهنگامی  ه مادران، دید مناسبی  واقو در        

و است ال  آننا ارز  قائ  شوند فرزندان نیز  یتهای آن ها مطمئن بوده و برای فرد به ووانایی 

شود  باورهای انگیزشی مثبت خواهند داشت و خودونظیمی را  ه شام  متغیرهای انگیزشی نیز می

 یقاز طر یزشیانگ یباورها یسوء عملکرد رفتار یدارا وأثیر قرار خواهند داد اما در خانواده تو 

خارج از خانواده را  یطفرزندان به م  یشسر وب شده و گرا یمدار و قنر یجانه یراهبردها

منجر به  اهش منار   مسألهسوء عملکرد ح   یدارا یها در خانواده ی.  نتر  منف ند یم یتو و

نظر نظریه پردازان سیستمی، خانواده یک سیستم  چرا  ه براساس شود یدر فرزندان م دونظیمیخو

وعامال  و سیستمی  ه در آن اعضا بر هم وأثیر گذاشته و از یکدیگر وأثیر می پذیرند .است

. مبنی بر این  ه چطور، چه وقت و با چه  سی اروباط برقرار شود آورند الگوهایی را به وجود می

ور  می گیرد اما نا ارآمدی، به الگوهای ای ص خانواده از طریق الگوهای مراوده ملکردع

 یمیاز جمله خودونظ یجانیه یها غیرسودمند و وعامال  همراه با استرس و ن ص در منار 

منار   ،در خانواده مسألهسوء عملکرد ح   ینوجوانان دارا یناشاره دارد. بنابرا یجانیه

و به  یمیدسته از افراد  ه از قدر  خودونظ ینالذا دارند  یریننسبت به سا یرو یینپا یمیخودونظ

  از دوستان یناش یفشارهای اجتماع ووانند ینم یدارند به راحت یینیپا یجانه یمونظ یعبارو

افراد در  ین. ایندهای نامع و  آننا برآ از پسِ خواسته ووانند ینم و و همساتنشان را  اهش دهند

از استفادة مفرط از  یط،و و م  شرا یزیبا برنامه ر ووانند یبوده و نم یفا  ضعیجانه ییشناسا

 ,Van Deursenهگنر و  امرز) ی،واندرسون، بول یینوب ینا وأیید. در ینددوری جو ینترنتا

Bolle, Hegner & Kommers,2015استفاده وأثیر یبا بررس ی به موبا یاداعت ی( به بررس  

 ینپرداختند. آننا به ا از موبای ، هو  هیجانی، استرس اجتماعی، خودونظیمی، سن و جنسیت 

داشت به ن وی  ه شکست  ی به موبا یادبا اعت یرومندین ۀرابط یجانیه یم ه ونظ یافتنددست  یجهنت

 را به همراه دارد. ی به موبا یاداعت یشافزا یجانی،ه یمدر ونظ
 

 یو ت عنوان بررس یگریدر پژوهش د (Rezaei & Seyedan, 2018)یدانو س ییرضا چنین    هم 
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نشان  یاندانشجو یاضطراب اجتماع یزانو م یجانه یمونظ یبا دشوار ینترنتبه ا یاداعت ینرابطه ب

 یاز سو وجود دارد. یرابطه مثبت و معنادار یجانه یمونظ یو دشوار ینترنتبه ا یاداعت یندادند ب

و آزمون  یو ت عنوان طراح پژوهشی( در Mikaeili & Habibi, 2017)یبیو حب یکائیلیم یگرد

 یمیخودونظ یرهاینشان دادند  ه متغ یجانیه یمیبا خودونظ ینترنتبه ا یاداعت ینرابطه ب یعل یالگو

  یممست  یراثر غ یاضطراب اجتماع یقبرخط، از طر ییبه طرد و خودافشا یتحساس یجانی،ه

 داشت. ینترنتبه ا یادو معناداری بر اعت

و حفظ  یساز ور فعا  فعا  ندهایآیفر یدارا یجانیه یمیاز خودونظ یباتور یتقابل یدار افراد      

  یبه اهداف شخص یابیدست یمداوم در پ یبوده و به شکل یو عاطف یرفتار ی،شناخت های یتفعال

 یابیدست یدارند و در پ یچه هدف دانند ی ه م یدر قالب افکار، احساسا  و اعما  هستند به ن و

 افراد  ینا ین. بنابراشود یرو مواجه م یشمدار با مسائ  پ مسأله یبه اهداف مدنظر بوده و به شکل

به اهداف چگونه  یابی ه از امکانا  موجود چگونه استفاده  نند و در راه دست دانند یم یبه خوب

 یمیاز خودونظ وری یینسطوح پا یافراد دارا ه  ستا یالحدر  یناموانو رد پشت سر بگذارند. 

  با مسائ  ندارند یو مواجنه منط  یدهراه را برگز ینور ساده ،رو یشبه مسائ  پ هدر مواجن 

راستا  ین ه در ا یاست به ن و یشتردر آننا ب ینترنتبه ا یاداعت یوعش یزاناساس م ینبرهمو 

 ( Keykhoeravani, Dehghani & Dehghani, 2017)یو ده ان یده ان یخسروانی، 

از  یادبه اعت یبا آمادگ یو هو  اخالق یجانیه یمیخودونظ یرابطه عل انو ت عنو یدر پژوهش

نشان دادند ومامی مسیرهای مست یم، غیرمست یم و  لی برای  یخواه یجانه یگر یانجیم یقطر

 خواهی در رابطه با خودونظیمی، هو  اخالقی  دار است و هیجانابینی آمادگی به اعتیاد معن پیش

در گرو بافت  یمی ه رشد با ابعاد خودونظ ییجا میانجی داشت. از آن شو آمادگی به اعتیاد ن 

 مروبط یخانواده منجر به بروز رفتارها یاست دور از انتظار نخواهد بود  ه  ار ردها یخانوادگ

  شوند. ینترنتبه ا یادبا اعت 

 : شود یم پیشننادپژوهش حاضر  یجبا ووجه به نتا یتننا در

 یحآموزان به سمت استفاده ص  دانش یتهدا یمناسب برا یو فرهنگ یآموزش های اریگز تسیاس

 شود.  یجادا یادگیریو  یآموزش های یطمثبت آن در م  یها از جنبه یمند و بنره ینترنتاز ا
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آموزان داده  ها و دانش به خانواده ینترنتاز حد از ا یشاستفاده ب یمنف ا وأثیراز  ی اف آگاهی

 شود. 

 یها و رو  یو فرزندپرور یاروباط یها خانواده جنت آموز  منار  یبرا یآموزش های  دوره

ن ش خانواده در سالمت  یتو اهم یسطح آگاه یشمدار با فرزندان جنت افزا مسألهمواجه  یحص 

 یشناخت سسا  روانؤسازمان آموز  و پرور  و م یو ... فرزندان از سو یعاطف ی،جسمان ی،روان

 . یردصور  بگ

 یو راهبردها ینترنتاستفاده از ا یزان نتر  م یتزم به منظور  مک به نوجوانان برا های مداخله

 شوند.  یطراح یجانه یمونظ

در  اربران  یجانیه یها بنبود منار  یتزم برا یآموزش یها برنامه ی،شناخت روان یوخصص مرا ز

 . یندو اجرا نما یزیر نوجوانان را برنامه یژهبو
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