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 :چکیده

آموزان های دانشخانواده در بین خانوادهی کیفیت عملکرد، کیفیت ارتباطات و انسجام منظور مقايسهاين پژوهش به

ی آماری ای بود. جامعهمقايسه -علّي از نوعهای اجتماعي مجازی و غیرکاربر انجام گرفت. روش پژوهش کاربر شبکه

با  6949-6949ال تحصیلي دبیرستان مدارس شهر اردبیل در سقطع آموزانِ پسر در می دانشاين پژوهش را کلیه

ای بود. حجم نمونه با توجّه به مدل گیری از نوع تصادفي خوشهداد. روش نمونهشکیل مينفر ت 64492حجم 

پرسشنامه  914نفر در نظر گرفته شد که تعداد  974قريب به  α=50/5مورگان، با در نظر گرفتن خطای  -کرجسي

( در قالب α=77/2ا پايايي )ی ابزار سنجش عملکرد خانواده بها از پرسشنامهآوری دادهجهت جمع قابل تحلیل بود.

گیری گفت و شنود با پايايي مؤلفه جهت ی الگوی ارتباطات خانوادگي در قالب دوو پرسشنامه یشش مؤلفه

(71/2=αو جهت )( 76/2گیری همنوايي با پايايي=αو پرسشنامه )( 77/2ی انسجام خانواده با پايايي= α استفاده )

دو گروهي مستقل و  tهای آماری آنالیز واريانس يک طرفه، آزمون آزمونفاده از آوری شده با استهای جمعشد. داده

تفاوت کیفیت عملکرد خانواده دو گروه کاربر و و  :آزمون يومان ويتني تجزيه و تحلیل گرديد. نتايج نشان داد که

کاربر و غیرکاربر  دار است. تفاوت میزان گفت و شنود خانواده در دو گروه( معني=26/2sig<24/2غیرکاربر )

(24/2>22/2sig=معني )( 22/2<24/2دار است. تفاوت میزان همنوايي خانواده در دو گروه کاربر و غیرکاربرsig= )

( =11/2sig>24/2بستگي خانواده در دو گروه کاربر و غیرکاربر )هم چنین تفاوت میزان انسجام و هم دار است.معني

 دار نیست.معني

 های اجتماعي مجازیلکرد خانواده، ارتباطات خانواده، انسجام خانواده، شبکهعم: هاواژه کلید
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defined. 
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defined. 
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defined. 
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defined. 
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Bookmark not defined. 
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Bookmark not defined. 
 ياجتماع یهاشبکه از خانواده یاعضا گريد کاربست برحسب کاربر آموزاندانش عيتوز: 62-9 جدول
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Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark not ....... خانواده عملکرد تیفیک ریمتغ یبرا انسيوار لیتحل آزمون: 60-9 جدول

defined. 
 Error! Bookmark not .خانواده وشنودگفت وابسته ریمتغ یبرا انسيوار لیتحل آزمون: 69-9 جدول

defined. 
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 Error! Bookmark not ...... وادهخان ييهمنوا وابسته ریمتغ یبرا انسيوار لیتحل آزمون: 69-9 جدول

defined. 
 .Error! Bookmark not defined .... انسجام وابسته ریمتغ یبرا انسيوار لیتحل آزمون:64-9جدول

 Error! Bookmark .... خانواده عملکرد تیفیک یاسهایمقخرده عيتوز بودن نرمال آزمون: 61-9 جدول

not defined. 
 Error! Bookmark not ................. مسأله حل ييتوانا ریمتغ در هاگروه یرتبه یسهيمقا: 67-9 جدول

defined. 
 !Error ............. ياجتماع یهاشبکه رکاربریغ و کاربر گروه دو در مسأله حل ييتوانا سهيمقا: 67-9 جدول

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............. يعاطف ارتباط ریمتغ یبرا مستقل t آزمون: 64-9 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............. ياطفع زشیآم ریمتغ یبرا مستقل t آزمون: 02-9جدول

 .Error! Bookmark not defined ........... يعاطف يهمراه ریمتغ یبرا مستقل t آزمون: 06-9جدول

 Error! Bookmark not .................... خانواده در نقش یفايا ریمتغ یبرا مستقل t آزمون: 00-9 جدول

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........ رفتار کنترل ریمتغ در گروهها یرتبه یسهيمقا:04-9جدول

 !Error ... ياجتماع یهاشبکه رکاربریغ و کاربر گروه دو در خانواده در رفتار کنترل سهيمقا:01-9  جدول

Bookmark not defined. 
 

 اشکالفهرست 

 صفحه                                                        شکلشماره و عنوان 

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... يارتباط یالگوها انواع: 6-0 شکل

 Error! Bookmark . یمجاز یفضا و ياجتماع یها شبکه شده یساز هیشب مدل از يينما: 0-0 شکل

not defined. 
 !Error ............ 6447 تا 0227 يزمان یمحدوده در یمجاز ياجتماع یهاشبکه شيدایپ روند: 9-0 شکل

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................................................ یتکنولوژ رشيپذ مدل: 9-0 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................... ینوآور نشر یهينظر مدل: 4-0 شکل

 Error! Bookmark . ارتباطات و اطالعات یفنّاور از مستمر استفاده یبرا ديیتأ-انتظار مدل: 1-0شکل

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined .................. یفنّاور و فهیوظ فرد، نیب تناسب چارچوب: 7-0 شکل

 Error! Bookmark not .... ياجتماع یهاشبکه عضو ریغ و عضو کاربران مختلف یهاگونه: 7-0 شکل

defined. 



 ح

 .Error! Bookmark not defined ............ ياجتماع یهاشبکه کاربران يسن گروه نمودار: 4-0 شکل

 Error! Bookmark not ...... يلیتحص یرشته برحسب آموزاندانش درصد و يفراوان عيتوز :6-9 شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined .. معدل برحسب آموزان دانش درصد و يفراوان عيتوز: 0-9 شکل

 !Error .......... یمجاز ياجتماع یهاشبکه بودن رکاربریغ اي کاربر برحسب آموزان دانش عيتوز: 9-9 شکل

Bookmark not defined. 
 !Error .................ياجتماع یهاشبکه از استفاده نوع برحسب کاربر آموزان دانش درصد عيتوز: 9-9 شکل

Bookmark not defined. 
 یهاشبکه به ورود جهت استفاده مورد ابزار نوع برحسب کاربر آموزان دانش عيتوز نمودار: 4-9 شکل

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................................... ياجتماع
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 مقدمه -4-4

 حفظ اصلي کانون جامعه، بنای خشت انسان، يزندگ یسازنده سلول اجتماع، بنیادين یپايه خانواده     

 خويشاوندی روابط و اجتماعي پیوندهای استوار یشالوده و است اجتماعي هایارزش و هنجارها ها،سنت

 اساس بر که است واحدی خانواده. است اجتماعي پرورش و انساني عواطف ظهور و بروز برای کانوني و

 ایتازه موج و گرفتهبر در را انسان زندگي امن، حريمي چونهم خود، پیدايي آغاز از و آيدمي پديد ازدواج

 دهدمي پیوند هم به نیز را خويشاوندان از زيادتری شمار که کندمي ايجاد خويشاوندی یشبکه درون در

 گذراندمي آن در را خويش زندگي ديگری گروه هر از بیش فرد که است گروهي خانواده (.6942 کفاشي،)

 آموزدمي خانواده افراد ديگر با تعامل در عمدتاً را خانوادگي زندگي به مربوط هنجارهای ریفراگی و

 هیچ .است فرد هويت گیریشکل کانون هافرهنگ تمام در خانواده(. 6940 باقری، باقری، آقابابايي،)

 ،نرس) است شخصیت و فرد یسازنده اصلي رکن خانواده و نیست تعريف قابل اشخانواده از جدا فردی

 ورود با(. 6976فراست، ) است روان و جسم تربیت برای مکان بهترين خانواده مقدس کانون (.6942

 تأثیر تحت هاخانواده عاطفي و اجتماعي هایارزش ها،خانواده در جمعي ارتباطوسايل و تکنولوژی

 وسايل اين جمله از. مباشی جوان نسل گفتمان و رفتار در تغییراتي شاهد تا شده موجب و قرارگرفته

 امروزه قوت، نقاط بر عالوه هاشبکه اين .باشدمي مجازی اجتماعي هایشبکه اينترنت و به آسان دسترسي

 بین جدار که همچنان سازند،مي ناپديد را فواصل جمعي ارتباط وسايل. هستند هم ضعفي نقاط دارای

 اين که تصورکرد توانمي چگونه براينبنا .(6976 ،ناسلوي) سازندمي شفافتر زيادی حدود تا نیز را انسانها

 .(6942 کفاشي،) نگذارند اثر خانواده يعني معني، تمام به گروهي ازجمله اجتماعي، هایگروه بر وسايل

 به مربوط که فرزنداني و هستند ديده آسیب هایخانواده به وابسته دار،لهأمس و ناسازگار افراد بیشترين

 آشفتگي و تمرکز عدم و رواني آرامش از برخورداری عدم سبب به باشندمي مکشپرکش هایخانواده

 (.6974 ،مقدم زارع از نقل به 6440 ،6بارلو) دارند قرار ناسازگارانه رفتارهای معرض در بیشتر

های فنّاوری وب دو، با به عنوان يکي از سرويس 0های اجتماعي مجازیدر چند سال اخیر شبکه        

ها نفر از سراسر دنیا در اين طوری که میلیوناند بهرو شدهنظیر جهاني روبهت و استقبال کممحبوبیّ

                                                             
1. Barlow, C. 

2.Virtual social networks 
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امور اجتماعي،  از ای و بسیارینوع همکاری، وابستگي حرفه ها عضويت دارند و روابط انساني،شبکه

ابراين به لحاظ کنند. بنها ايجاد يا دنبال ميفرهنگي، سیاسي و اقتصادی خود را در بستر اين شبکه

های اجتماعي مجازی چیزی بیش از يک فضای اطّالعاتي توان گفت در فضای شبکهی کاربری ميگستره

جهاني وجود دارد. برخي معتقدند که يک بافتار اجتماعي جديد در حال ساخته شدن است و نیاز دارد که 

 (.0221، 6اسیم )اندرسونمنظور کارکردی کردن خدمات تحت وب به رسمیت بشنما فنّاوری را به

های اجتماعي مجازی دلیل عضويت، فعّالیت و استفاده از شبکههای ارتباطي بهتغییراتي که روش        

(. بدون شک اين 6946به وجود آمده است، هرگز سابقه نداشته است )شهابي، بیات،  جامعه بین افراد

ی مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادی عرصهم در اطات و اطّالعات پیامدهايي هی ارتبتغییرات در حوزه

که . با وجود اينطلبدهای بالفعل و روز افزوني را ميدنبال خواهد داشت که که پژوهشو خانوادگي و ... به

های اجتماعي مجازی در حال های شبکهطور ويژه سايتو به 0جمعیت استفاده کننده از فنّاوری وب 

ها ی متغیرهايي وجود دارد که باعث گرايش مردم به اين وب سايتکمي دربارهافزايش است اما اطّالعات 

های اجتماعي های نوين ارتباطي و اطّالعاتي همچون شبکهفنّاوری(. 0224، 0شود )پلینگ و وايتمي

های های تازه، هويتای از افراد و جوامع را در قالبمجازی، با فراهم آوردن امکان پیدايي جامعه شبکه

-تازه بخشیده که نه تنها قواعد حاکم بر ساختار، تعامل و ارتباط میان انسانها، بلکه ايستار ما را نسبت به

رسد با نظر ميباشد که بهاند. يکي از نهادهای اصلي جامعه خانواده ميخود، ديگران و جهان تغییر داده

پور، ملکیان، یراتي شده است )عدليها، دستخوش تغیورود تکنولوژی نوين ارتباطي و اطّالعاتي در آن

توان به بزرگي )تعداد و تعدّد ها ميهای ساختاری اين شبکهترين ويژگياز بنیادی (.6949حاجیاني، 

اعضا( و تراکم )تعداد پیوندهای حقیقي و احتمالي بالقوه در شبکه( کل اشاره کرد که به خاطر همین 

 (. 0221، 9نام خانواده شده است )مارلوگسترده و بزرگ بهويژگي و گسترده بودن موجب نفوذ به نهادی 

-ام حوزهطور خاص بر تمهای اجتماعي مجازی بهگونه که مطرح شد اين فنّاوری در کل و شبکههمان     

 پذيردها تأثیر مياز اين شبکهگذار بوده است. يکي از متغیرهای خانوادگي که ها، مخصوصاٌ خانواده اثر

عملکرد خانواده به چگونگي روابط بین اعضای خانواده، تعامل اعضای  باشد.مي 9خانوادهعملکرد  کیفیت

شود )سیلبورن ها و حل مشکالت اعضای خانواده مربوط ميگیریخانواده و حفظ روابط، چگونگي تصمیم

                                                             
1.Anderson, C. 

2.Pelling, E., White, k. 

3.Marlow, C. 

4. Family functioning Quality 
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 فرآيند دهدمي قرار ثیرتأ تحت را شرايط اين چهآن(. 0221 ،6مای، شپرد، گريفن، میتروزوبريخ، دی ،

از منابع مختلف از  هامحرک تعبیر و دريافت با فرد فرآيند، دراين. است خانواده عملکرد از فرد ادراک

 تفسیر و تنظیم محیط از را خود هایبرداشت و هاپنداشت ،های اجتماعي و محیط مجازیجمله شبکه

 صورت به توانندمي هاادراک اين. ستا خانواده عملکرد در ادراکي یزمینه ثیرأت گربیان هاپژوهش. کندمي

 ها،آن ناخوشايندی صورت در که آورند پديد پیرامون محیط از هاييبازنمايي اولیه ناسازگار هایطرحواره

توان مي  را هاخانوادهاز نظر عملکرد  (.0222، 0برگ استین) دهدمي قرار هاآسیب انواع معرض در را فرد

 و درجاتبه را خود مشکالت عملکردی، هایخانواده. کرد تقسیم لکردیغیرعم و عملکردی دسته دو در

 به عاطفي طوربه اعضاء که است باز ایهمنظوم خانواده واقع، در. کننديم حل متفاوت هایزمانبندی در

 و شده رها خود حالبه عاطفي لحاظ از اعضاء و دارد بسته حالت عملکردی غیر یخانواده .اندهپیوست هم

 برای خانواده اعضاء و بوده مشروط عشق. است مبهم حتي و سخت اعضاء بین مرزهای. هستند هم از جدا

 و نموده خودداری کمک درخواست يا و مشکل قبول از خانواده. شوندنمي تشويق فردی، هويت گسترش

حبیبي، )يوسیالني،  کنندمي بروز ديگر هایشکل به يا و يابندمي ادامه مشکالت رسد،مي نظر به

های اجتماعي مجازی در بدين ترتیب با نفوذ متغیر جديد و ديگری به نام شبکه(. 6946سلیماني، 

 (. 6949پور، ملکیان، حاجیاني، ها عملکرد خانواده دستخوش تغییرات فراواني شده است )عدليخانواده

ی خانواده عي مجازی به حوزههای اجتمااز ديگر متغیرهای خانوادگي که تأثیر زيادی از ورود شبکه      

 مجازی  اجتماعي هایشبکه و اينترنت از استفاده میزاناست.  9پذيرد ارتباطات خانوادگيتواند بهمي

)نسلي که در تمام عمر خود از ارتباطات و رسانه 9زد نسل را کنوني نسل که است گسترش به رو چنان

 اواسط متولدين نسل اين. اندنهاده نام شبکه نسل يا اينترنت نسل ،د(های ديجیتال استفاده خواهند کر

 چنینهم و اجتماعي هایشبکه از مختلف هاینسل استفاده بین. هستند بعد به میالدی 6442 یدهه

 نتايج مثال، عنوان به. دارد وجود توجهي قابل هایتفاوت مجازی فضای به پیوستن از هاآن هایانگیزه

 و کنندمي استفاده اجتماعي هایازشبکه بیشتر پدران به نسبت درانما که است داده نشان تحقیقات

 دوستان با بیشتر پدران اما هستند؛ هاآن خويشاوندان و خانواده اعضای مادران، بوکيفیس دوستان بیشتر

 با بیشتر تماس اينترنت نسل که آن حال. کنند مي برقرار ارتباط بوکفیس از خارج در خود بوکيفیس

-مي ذکر مجازی اجتماعي هایشبکه در عضويت دلیل خانواده با تماس به نسبت را سرگرمي و دوستان

                                                             
1. Silburn, S., Zubrick S., De Maio, J., Shepherd, C., Griffin, J., Mitrou, F. 

2.Stin Berg 

3. Family Relationships 

4. Generation z  
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کیفیت ارتباطات در خانواده  .(0260 ،6اسکاپ، سارا، گالسمن، دوش و همکاران، اتل، بارتولومف) کنند

نظر ارد که بهو شنود، همنوايي و ارتباطات عاطفي داشاره به میزان تعامل اعضای خانواده با يکديگر، گفت

ها اين ارتباطات دستخوش تغییراتي های اجتماعي مجازی در بین اعضای خانوادهرسد با ظهور شبکهمي

کنند وقت کمتری را با اعضای های مجازی استفاده ميشده است. معموالً جواناني که از اينترنت و شبکه

ويژه با والدين ها با اعضای خانواده و بهکنند و در نتیجه تعلقات و ارتباط عاطفي آنخانواده سپری مي

 (.6949پور، ملکیان، حاجیاني، يابد )عدليکاهش مي

-ها ميهای اجتماعي در خانوادهپذير ناشي از نفوذ شبکهاز ديگر متغیرهای تأثیر 0خانواده انسجام

خانواده نسبت باشد. منظور از انسجام خانواده، احساس همبستگي، پیوند و تعهد عاطفي است که اعضای 

صورت احساس نزديکي عاطفي با ديگر اعضای خانواده ( انسجام را به0227) 9به يکديگر دارند. لینگرن

های مربوط به انسجام در خانواده از نظر او تعهد و وقت گذراندن با همديگر از کیفیتتعريف کرده است. 

يج منفي رفتاری و رفتارهای ضد اجتماعي و دور از نتاهستند. اين پیوند عاطفي نوجوانان و جوانان را به

-در خانواده (.0229، 9بلسک، بوردوين، هنگلر، مندارد )های ناهنجار همساالن نگه ميعضويت در گروه

های خانواده و همچنین ممانعت از تأثیر منفي ی در فعالیتژهای با انسجام باال میل به صرف وقت و انر

شود والدين مدت زيادی از تعامالت خانواده دور بماند، وجود دارد. يعواملي چون مسائل شغلي که باعث م

، 4دهند )بیورز، همپسونهايشان نشان ميافراد مراقب و مواظب يکديگرند و اين را در رفتار و صحبت

ها، اينترنت، و نفوذ نظام ارتباطي جديد مانند ماهواره (.6949به نقل از رحیمي، مزيدی، زارع،  6442

زندگي کنند؛ در « فردی»ی اجتماعي مجازی موجب شده که اعضای خانواده هرکدام به صورت هاشبکه

کردند وموقع حل يک مشکل ، هر شدند و با هم مشورت ميگذشته اعضای خانواده کنار هم جمع مي

 های جديدکردند اما امروزه فنّاوریکدام از اعضای خانواده انسجام الزم را در درون خانواده حس مي

ی کیفیت عملکرد، (. از همین رو مقايسه6946اعضای خانواده را از هم جدا کرده است )شهابي، بیات، 

تواند مي مجازی های اجتماعيارتباطات، و انسجام خانواده در بین دانش آموزان کاربر و غیر کاربر شبکه

 ايد.ها کمک نمی ابعاد مختلف اين شبکهی دانش در زمینهدر روشن شدن و توسعه

                                                             
1. Bartholomew., Mitchell K. Schoppe. S., Sarah J. Glassman., M. Dush C., & at al.     

2. Family cohesion 

3. Lingern 

4. Blaski, Bordiun, Henggeler, Maan 

5. Beavers, Hampson  
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 بیان مسئله -4-2

 به. است يافته افزايش ایسابقهبي حد تا آنالين اجتماعي هایشبکه محبوبیت اخیر هایسال در     

 جوامع اين خود درون در را منافعي موفقیت اين. دارند کاربر میلیون صدها آنها ترينمحبوب که طوری

 ولي است داده افزايش را هاشبکه اين درک هتج هاپژوهش و تعداد مطالعات و است کرده ايجاد ایشبکه

 کسب آنالين اجتماعي هایشبکه بزرگترين کاربران تمامي به دسترسي محدوديت و بسیار گستردگي

 6گجوکا) است کرده مواجه مشکل با را روابطشان چگونگي و هاآن کاربران ديدگاه یدرباره مکفي اطّالعات

، 0260) . 

 در اعتماد و صمیمیت چونهم مفاهیمي گیریشکل اجتماعي مجازی هایکهشب تأثیرات از يکي      

 در .بود رويا يک حد در آن تحقق و دستیابي گذشته در که مفاهیمي .است مجازی و غیرواقعي فضای

 در را اجتماعي هایشبکه هایساخت زير و امکانات هاسايت وب از بسیاری جهان سراسر در حاضر حال

-مي سايت در مخاطب يک حضور زمان مدت افزايش و بازديد آمار رفتن باال موجب که دانداده جای خود

 ها،خانواده به ورود با اجتماعي هایشبکه و اينترنت خاصه و جديد هایتکنولوژی (.6946 اسالمي،) شود

 آلر،کونترومک) است کرده محسوسي تغییرات دستخوش را خانواده عملکرد اعضای و هانقش انسجام،

 به ی اجتماعيهاشبکه ورود مهم تغییرات جمله از (.6940 باقری، باقری، ،آقابابايي از نقل به ،0227

، کاهش کیفیت عملکرد، و اتباطات يکديگر با خانواده اعضای پیوندی یسرمايه و انسجام کاهش خانواده،

 درون به رفته رفته صمیمیت و يافته کاهش خانواده اعضای تماس و ارتباط میزان چراکه باشدمي خانواده

 جديدتر اشکال با والدين(. 6940زرين، چرخ نوغاني،) واقعي فضای نه است شده کشیده مجازی فضای

 اقلیت اگرچه .نیستند آشنا خیلي 0هارومچت و هاوبالگ بوک،فیس مانند آنالين اجتماعي هایشبکه

 اين حلراه عنوان به را ترسخت هایزاتمجا و اوریفنّ خصوص در ترگیرانهسخت هایکنترل والدين

-و دانش نوجوانان برای مدت بلند در مؤثرتر راهکار کنندمي تصور والدين اکثر کنند؛مي مطرح مشکل

 رفتار برای مدلي ايجاد ،فرزندانشان رویپیش هایآسیب از پیشگیری منظور به مدرسه و خانه در آموزان

 معضل اين حل یبرنامه یتوسعه و بهبود و جوانان با گفتگو ظورمن به هاييفرصت آوردن فراهم درست،

، به نقل از 0260 ،  9جکسون، براون) دارد نیاز آنها مربیان و والدين ،آموزاندانش میان همکاری به که

 ( .6940زرين،نوغاني، چرخ

                                                             
1.Gjoka 

2. Chat room 

3.Brown,  Jacson 
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 ارتباطات، و العاتاطّ اوریفنّ حاضر، عصر در شدن جهاني فرايند و بیستم قرن تحوالت با زمان هم     

 عرضه انساني جوامع و هاهويت از جديدی تعاريف که است آورده فراهم را ایشبکه یجامعه ظهور امکان

 الکترونیک ارتباطات نظام و العاتاطّ را آن اصلي بافت که آمدهدر ایشبکه صورت به جديد جهان. کندمي

 و مجازی جوامع شکل به اجتماعي مراودات هیتما تغییر ای،شبکه یجامعه اين پس در. دهدمي تشکیل

 پديد نمادين محیط عنوان به ایرسانه چند سیستم و الکترونیک متون طريق از الکترونیکي هایمعاشرت

مخصوصاً در میان  جديد هایبزهکاریو  جرايم ،اجتماعي امنينا نوعي پیدايش باعث که است آمده

 (.6940 ،زادهعلي، سپهریپور، عدلي) است شده زیمجا فضاهای در آموزان و نوجواناندانش

 و رسانه اين حضور .است کرده پیدا هاخانواده ساختار در ایويژه جايگاه اجتماعي هایشبکه امروزه        

و  اينترنت از استفاده. است ساخته تغییر دستخوش را خانوادگي ارتباطات شخصي، یوترپکام کليطور به

 اين در. دهدمي کاهش را يکديگر با خانواده افراد تعامل مدت که است برزمان يالیتفعّ فضای مجازی

 بیشتری زمان مدت بزرگساالن، به نسبت دارند، که فراغتي دلیل به جوانان و نوجوانان آموزان،، دانشمیان

 هایشبکه و اينترنت ديگر، طرف از .دهندمي اختصاص های مجازیشبکهو  اينترنت به را

 زمان مدت ها،کشمکش اين موضوع که کندمي ايجاد خانواده در را جديدی هایي،کشمکشاجتماع

 يابيدست و کنندمي مراجعه آنها به جوانان و نوجوانان که صفحاتي نوع ،هاو شبه ها اين شبکه از استفاده

 درک و عاطفي پیوند در نوجوان چهچنان. است غیره و يکديگر خصوصي العاتاطّ به والدين و نوجوانان

 اين جبران برای و کندمي افسردگي و تنهايي احساس باشد، مشکل دچار خانواده اعضای ديگر با متقابل

 ترينمناسب های اجتماعي مجازیشبکه که آوردمي روی ... و خاص سرگرمي دوست، يک به حس،

 در( 6949 ان، حاجیاني،ملکی ،پور عدلي از نقل به، 6444) 6کرنبلوم ژانت. است مقصود اين برای محمل

 تلويزيون کنترل آنها دست يک در که شوندمي بزرگ ایگونه به امروز نوجوانان که است معتقد مورد اين

. کند لمس را خود والدين دستان تا ماندنمي دستي ديگر و است کامپیوتر 0ماوس آنها ديگر دست در و

 پیوندهای گسست عامل را، نوجوانان دسترس در نهاآ دادن قرار و مدرن تکنولوژی از خانواده استقبال وی

در  اينترنتي اعتیاد به توانمي مجازی، دنیای آمدهایپي و آثار ديگر از(. 6977 فرهمند،) داندمي عاطفي

-و شبکه اينترنت به وابستگي آثار از يکي گرفته، صورت تحقیقات مبنای بر. کرد اشاره آموزانبین دانش

 اين هاینشانه از .کنندمي سپری خانواده با را کمتری زمان افراد که است اين ،های مجازی

منظم نبودن در کارهای روزمره و اختالل در روند طبیعي  خواب، الگوی در اختالل گیری، وابستگي،گوشه

                                                             
1. Janet kornblum 

2. Mouse 
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 عدلي) است خانوادگي هایمسئولیت کردن فراموش و و دوستان خود بودن تنها به نیاز احساسکارها و 

 (. 6949واستي، خاکسار، يزدخ پور،

 دهند، قرار خود فرزندان اختیار در کامپیوتر نظیر ابزاری که اين برای امروزی والدين داليل از يکي        

 اختصاص خانه از خارج کار به را بیشتری ساعات ناگزيرند والدين امروزه. است مدرن دوران هایمشغله

 ويژهبه شان،فرزندان با همدلي و صحبتي هم و حضور کاستي جبران و فرافکني يک با رو، اين از و دهند

 جايگزيني» به که نظريه اين واقع در .اندکرده جايگزين را اينترنت و شخصي هایکامپیوتر نوجوانان،

 مبنای بر. دهدمي قرار نظرمد بکاهد، خانواده انسجام از که را برزمان فعالیت هرگونه است، معروف «6زمان

 وی برای چالشي و شودمي خانواده اعضای با فرد ناصحیح ارتباط باعث چنیني اين هایفعالیت ،نظريه اين

 و دوران اين در مشهود نسلي شکاف. بود خواهد مشکل بسیار آن هدايت و تغییر که شودمي جامعه در

 و بیشتر ،اوریفنّ پیشرفت با مطابق تقريبا يکديگر، هایسلیقه و هاعالقه از قديم و جديد نسل فهمي کج

 (.0262، 0مس) شودمي بیشتر

 سوی از. است اجتماعي هایشبکه و اينترنت بودن پذيروالدين،کنترل روی پیش چالش حقیقت، در        

 جای به های اجتماعيشبکه با خود فراغت اوقات کردن سپری به جوانان و نوجوانان وافر عالقه ديگر،

 استفاده چنینهم. است امروزی والدين هایدغدغه از نیز، خانوادگي و اجتماعي روابط ارتقای به پرداختن

 جمله از آورد؛ وجود به هاخانواده برای مشکالتي تواندمي اجتماعي هایشبکه و اينترنت از اندازه از بیش

 خوردن برهم اعتمادی،بي افزايش طالق، آمار و هاناسازگاری افزايش و زناشويي روابط بر منفي ثیرتأ

 چهره، به چهره و کالمي هایارتباط کاهش خانواده، اعضای بین دروغگويي خانواده، سازمان و انسجام

 ،خراسانينوغاني، مظلوم، ماليریاخوان) وظايف انجام در کوتاهي و فرزندان و والدين ارتباط کاهش

6949.) 

 حاضر قرن در آنها شماربي مزايای از حاکي همگي مجازی فضای و اينترنت خصوص در تحقیقات       

 پسران و دختران. بدارد غافل آنها معايب از را افراد نبايد آنها فرد به منحصر و جذاب مزايای اما باشند،مي

 زمان مدت از پس و شوندمي عضو مجازی هایشبکه در سرگرمي و تفريح قصد به جوان و نوجوان

 تقريبا که آن حال شوند،مي مواجه هاشبکه اين کاربران سوی از دوستي هایدرخواست انواع با کوتاهي

 انواع مجازی دنیای در افراد به وارده هایآسیب(. 6946اسالمي، ) شناسندنمي را افراد آن از يک هیچ

 و اندرکاران دست جمله از همگان بر سبب همین به. دارد رواني و روحي جاني، مالي، از مختلفي

                                                             
1. Time Displacement 

2.Mesch 
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 آگاهي تا است واجب مادران و پدران بر آن از بیشتر ، وارتباطات و تالعااطّ فنّاوری مسايل کارشناسان

 اقدامات و دهند افزايش مجازی فضای و اينترنت از ناشي نوپديد هایآسیب و تهديدات مورد در را خود

 . نمايند اجرايي زمینه اين در را الزم

 خانواده، عملکرد کیفیت یسهمقاي دنبال به محقق حاضر پژوهش در شد گفته که آنچه بنابر         

 مي استفاده هاشبکه اين از خانواده اعضای که هاييخانواده بین خانواده، انسجام و خانوادگي ارتباطات

 هایشبکه از استفاده آيا که تاببیند باشد،مي کنند نمي استفاده هاشبکه اين از که هاييخانواده و کنند،

 ؟باشد داشته تاثیری هاخانواده یرهایمتغ روی بر تواندمي مجازی اجتماعي

-مي استفاده که هاييخانواده با مقايسه در کنندنمي استفاده هاشبکه اين از که هاييخانواده آيا        

 تری دارند؟د، انسجام و ارتباطات بهتر و مطلوبعملکر ،کنند

 ت و ضرورت تحقیقاهمیّ -4-9

 خیلي عمر اينکه با که هستند اجتماعي روابط فضای از ديدیج نسل مجازی اجتماعي هایشبکه          

-گروه از و مختلف سنین در بسیاری مردم. کنند باز جا مردم زندگي در خوبي به اندتوانسته ندارند، زيادی

 دنیای در دور بسیار هایفاصله از و اندآمده هم کنار مجازی اجتماعي هایشبکه در متفاوت اجتماعي های

 در پررنگي نقش اجتماعي هایشبکه .کنندمي برقرار ارتباط هم با اجتماعي هایشبکه طريق از واقعي،

 اجتماعي و فردی زندگي مختلف ابعاد بر هاسايت اين. گرفت ناديده را هاآن تواننمي و دارند امروز دنیای

 در و هستند سترشگ حال در دلیل همین به و ثیرگذارندأت يالمللبین حتي و کشورها سطح در و افراد

 خانواده امروزه(.6946، اسالمي) کرد خواهند بازی زندگي در را تریمهم و بیشتر مراتب به نقش آينده

 که است مواجه...  و مدرن های رسانه مجازی، فضای ای، ماهواره های شبکه با خود فرهنگي سبد در ايراني

 خیانت سازی عادی. اند گرفته هدف را نوادهخا در تأثیرگذاری فرآيند از بخشي خود نوبه به کدام هر

 های خانواده ترويج ازدواج، از پیش پسر و دختر جنسي روابط دادن جلوه عادی يکديگر، به همسران

 اين مشترک های پیام...  و سفید ازدواج فرهنگ ترويج خانواده، ساختار مقابل در گسیخته ولجام سامان بي

  (.6946 ،رحیمي) باشد مي اجتماعي های شبکه

 ها،سايت وب اين در. هستند اينترنتي هایسايت وب از جديدی نسل مجازی، اجتماعي هایشبکه    

 تشکیل را آنالين هایجماعت و شوندمي جمع يکديگر دور مجازی صورت به مشترکي محور حول کاربران

 و هاگروه و افراد از متشکل ایشبکه اجتماعي شبکه واقع در .(6942کومله، خزايي، پورابرهیم) دهندمي

  روياگونه و مجازی فضای خانوادگي، مشکالت بروز در اصلي های زمینه از يکي.هاستآن بین ارتباطات
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