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آمــوزان کــاربر و ھــای دانــشانســجام خــانواده در بــین خــانواده

  ھای اجتماعی مجازیر شبکھغیرکارب
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  207 ات:صفح تعداد                     16/6/94دفاع: 

  :چكیده

ی کیفیت عملکرد، کیفیت ارتباطات و منظور مقایسھاین پژوھش بھ

ھای آموزان کاربر شبکھھای دانشخانواده در بین خانوادهانسجام 

 -عل�ی از نوعاجتماعی مجازی و غیرکاربر انجام گرفت. روش پژوھش 

آموزانِ ی دانشی آماری این پژوھش را کلیھای بود. جامعھمقایسھ

- 1394ال تحصیلی دبیرستان مدارس شھر اردبیل در سقطع پسر در م

گیری از نوع داد. روش نمونھشکیل مینفر ت 15940با حجم  1393

مورگان،  - ای بود. حجم نمونھ با توج�ھ بھ مدل کرجسیتصادفی خوشھ

نفر در نظر گرفتھ شد  375قریب بھ  α=05/0با در نظر گرفتن خطای 

ھا آوری دادهجھت جمع پرسشنامھ قابل تحلیل بود. 369کھ تعداد 

) α=87/0ا پایایی (ی ابزار سنجش عملکرد خانواده باز پرسشنامھ

ی الگوی ارتباطات خانوادگی در و پرسشنامھ یشش مؤلفھدر قالب 

- ) و جھتα=86/0گیری گفت و شنود با پایایی (مؤلفھ جھت قالب دو

ی انسجام خانواده ) و پرسشنامھα=81/0گیری ھمنوایی با پایایی (

آوری شده با ھای جمع) استفاده شد. دادهα =88/0با پایایی (

 tھای آماری آنالیز واریانس یک طرفھ، آزمون آزمونفاده از است

دو گروھی مستقل و آزمون یومان ویتنی تجزیھ و تحلیل گردید. 

تفاوت کیفیت عملکرد خانواده دو گروه  :نتایج نشان داد کھ

دار است. تفاوت میزان ) معنی=01/0sig>05/0کاربر و و غیرکاربر (

کاربر و غیرکاربر  گفت و شنود خانواده در دو گروه

)05/0<00/0sig=دار است. تفاوت میزان ھمنوایی خانواده در ) معنی

ھم  دار است.) معنی=00/0sig>05/0دو گروه کاربر و غیرکاربر (

بستگی خانواده در دو گروه کاربر چنین تفاوت میزان انسجام و ھم



  دار نیست.) معنی=66/0sig<05/0و غیرکاربر (

لکــرد خــانواده، ارتباطــات خــانواده، انســجام عم: ھــاواژه كلید

  ھای اجتماعی مجازیخانواده، شبکھ



 أ

 فھرست مطالب

                                                        شماره و عنوان مطالب

 صفحھ

 1  .............................  پژوھش اتیکلـ   اول فصل

 2  .........................................  مقدمھ -1-1
 7  ....................................  مسئلھ انیب -1-2

 .Error! Bookmark not defined  ........  قیتحق ضرورت و تی� ھما -1-3
 .Error! Bookmark not defined  ..................  پژوھش ھدف -1-4
 .Error! Bookmark not defined  .............  پژوھش یھاھیفرض -1-5

 Error! Bookmark not  .  آن انواع و پژوھش یرھایمتغ فیتعر -1-6
defined. 

 Error! Bookmark not  خانواده عملکرد تیفیک ینظر فیتعر -1-6-1
defined. 

 Error! Bookmarkخانواده عملکرد تیفیک یاتیعمل فیتعر -1-6-2
not defined. 

 Error! Bookmark not  ..  یخانوادگ ارتباطات ینظر فیتعر -1-6-3
defined. 

 Error! Bookmark not  خانواده ارتباطات یاتیعمل فیتعر -1-6-4
defined. 

 .Error! Bookmark not defined  خانواده انسجام ینظر فیتعر -1-6-5
 Error! Bookmark not  ..  خانواده انسجام یاتیعمل فیتعر -1-6-6

defined. 

 Error! Bookmark  .  یزمجا یاجتماع یھاشبکھ ینظر فیتعر -1-6-7
not defined. 

 !Error  ......  یمجاز یاجتماع یھاشبکھ یاتیعمل فیتعر -1-6-8
Bookmark not defined. 

 
 Error! Bookmark not  پژوھش ینھیشیپ و ینظر اتیادبـ  دوم فصل

defined. 

 19  ........................................  مقدمھ -2-1
 .Error! Bookmark not defined  .........  خانواده ینظر یمبان -2-2
 .Error! Bookmark not defined  ............  خانواده فیتعر -2-2-1
 Error! Bookmark not  ..  خانواده رامونیپ ھیاول یھاھینظر -2-3

defined. 

 .Error! Bookmark not defined  ......  خانواده شبکھ یھینظر -2-3-1
 .Error! Bookmark not defined  .....  خانواده ستمیس یھینظر -2-3-2

 .Error! Bookmark not defined  ..  خانواده عملکرد ینظر یمبان -2-4



 ب

 .Error! Bookmark not defined  ...........  یاھستھ خانواده -2-4-1
 .Error! Bookmark not defined  ...........  گسترده خانواده -2-4-2
 Error! Bookmark not  ..  ساالر مادر/  ساالر پدر ۀخانواد -2-4-3

defined. 

 Error! Bookmark not  ...  مرکزگرا و زیمرکزگر یخانواده -2-4-4
defined. 

 .Error! Bookmark not defined  ............  یناتن خانواده -2-4-5
 !Error  .....  مسترمک یالگو طبق خانواده عملکرد یھینظر -2-5

Bookmark not defined. 

 !Error  ...  مسترمک یالگو طبق خانواده یکارکرد ابعاد -2-5-1
Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined  ....  خانواده در مسألھ حل -2-5-1-1
 .Error! Bookmark not defined  ......  خانواده در ارتباط -2-5-1-2

 .Error! Bookmark not defined  .......  خانواده در ھانقش -2-5-1-3

 Error! Bookmark not  خانواده یعاطف) یھمراھ( واکنش -2-5-1-4
defined. 

 Error! Bookmark not  خانواده یعاطف) زشیآم( مشارکت -2-5-1-5
defined. 

 .Error! Bookmark not defined  .  خانواده در رفتار کنترل -2-5-1-6
 Error! Bookmark not  ....  یخانوادگ ارتباطات ینظر یمبان -2-6

defined. 
 !Error  ..  خانواده در مؤثر ارتباط یروانشناخت یمبان -2-6-1

Bookmark not defined. 

یچیر و کیتزپاتریف یخانوادگ ارتباطات یھینظر -2-6-2
  ...............................  Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not  خانواده در ارتباطات مختلف اشکال -2-6-3
defined. 

 .Error! Bookmark not defined  ..  خانواده انسجام ینظر یمبان -2-7
 !Error  ..  نوادهخا انسجام رامونیپ ھاھینظر و فیتعار -2-7-1

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not  یمجاز یاجتماع یھاشبکھ ینظر یمبان -2-8
defined. 

 Error! Bookmark not  ...  گسترش و ظھور ،یاجتماع یھاشبکھ -2-9
defined. 

 !Error  ..  رانیا در یمجاز یاجتماع یھاشبکھ یخچھیتار -2-9-1
Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not  یمجاز یاجتماع یھاشبکھ یکارکردھا -2-10
defined. 
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 Error! Bookmark not  ....  یمجاز یاجتماع یھاشبکھ یزااج -2-11
defined. 

 !Error  ....  ارتباطات و یمجاز یفضا رامونیپ یھاھینظر -2-12
Bookmark not defined. 

 یھا ھینظر( مثبت کردیرو با یاجتماع ھینظر -2-12-1
 .Error! Bookmark not defined  .....................  )نانھیوشبخ

 یھا ھینظر( یمنف کردیرو با یاجتماع یھاھینظر -2-12-2
 .Error! Bookmark not defined  ......................  )نانھیبدب

 Error! Bookmark  .  )مرک�ب( روانھیم یاجتماع یھاھینظر -2-12-3
not defined. 

 .Error! Bookmark not defined  .  یخشنود و استفاده یھینظر -2-12-4
 Error! Bookmark not  پاتنام یاجتماع یھیسرما یھینظر -2-12-5

defined. 

 .Error! Bookmark not defined  ....  یاجتماع یشبکھ یھاھینظر -2-13

)یفرد یارزشھا در رییتغ( یستیآل دهیا یھینظر -2-13-1
  ...............................  Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined  ..........  یوابستگ یھینظر -2-13-2
 .Error! Bookmark not defined  یفرھنگ سمیالیامپر یھینظر -2-13-3
 Error! Bookmark not  کانستیگاد اضطراب تیریمد یھینظر -2-13-4

defined. 

 .Error! Bookmark not defined  ......  شبکھ گریباز یھینظر -2-13-5
 .Error! Bookmark not defined  ......  یتکنولوژ رشیپذ یھامد -2-14
 .Error! Bookmark not defined  ......  یمنطق اقدام یھینظر -2-14-1
 .Error! Bookmark not defined  ......  یتکنولوژ رشیپذ مدل -2-14-2

 .Error! Bookmark not defined  ...........  ینوآور یھینظر -2-14-3
 .Error! Bookmark not defined  .......  دییتأ -انتظار مدل -2-14-4

 .Error! Bookmark not defined  ...........  ننیکارایپ مدل -2-14-5
 .Error! Bookmark not defined  شده یزیربرنامھ رفتار مدل -2-14-6

یتکنولوژ از استفاده و رشیپذ یکپارچھی ی ھینظر -2-14-7
  ...............................  Error! Bookmark not defined. 
 !Error  ..  یفن�اور و فھیوظ افراد، نیب تناسب چارچوب -2-14-8

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined  ........  ورھابا کاشت یھینظر -2-15
 Error! Bookmark not  یمجاز یاجتماع یھاشبکھ یبند میتقس -2-16

defined. 

 Error! Bookmark not  ..  یمجاز یاجتماع یھاشبکھ کاربران -2-17
defined. 

 .Error! Bookmark not defined  ..........  کاربران یسن گروه -2-18
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 Error! Bookmark not  خانواده و یمجاز یاجتماع یھاشبکھ -2-19
defined. 

خانواده یبرا یمجاز یاجتماع یھاشبکھ یامدھایپ -2-19-1
  ...............................  Error! Bookmark not defined. 

 !Error  .....  یمجاز یفضا و خانواده رامونیپ یھاھینظر -2-20
Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark  یجمع یھارسانھ و پستمن لین یھینظر -2-20-1
not defined. 

 Error! Bookmark not  ...  کاستلز یاشبکھ جامعھ یھینظر -2-20-2
defined. 

 Error! Bookmark  یمجاز یاجتماع یھاشبکھ از ییھانمونھ -2-21
not defined. 

یمجاز یاجتماع یھاشبکھ از استفاده آمار نیدتریجد -2-22
  ...............................  Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined  ..........  بوکسیف یآمارھا -2-22-1
 .Error! Bookmark not defined  ..........  ترییتو یآمارھا -2-22-2

 .Google+  ..........  Error! Bookmark not defined یآمارھا -2-22-3
 .Error! Bookmark not defined  ..........  نکدنیل یآمارھا -2-22-4

 .Error! Bookmark not defined  ......  نستاگرامیا یآمارھا -2-22-5
 .Error! Bookmark not defined  ..........  وبیوتی یآمارھا -2-22-6
 .Pinterest  ..........  Error! Bookmark not defined یآمارھا -2-22-7
 !Error  .....  انھیخاورم یکشورھا در بوکسیف نفوذ بیضر -2-23

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not  ..  رانیا در نترنتیا کاربران آمار -2-24
defined. 

یاجتماع یھابکھش از یبرخ در رانیا کشور یرتبھ -2-24-1
  ...............................  Error! Bookmark not defined. 

 یاجتماع یھاشبکھ در کاربران حضور یھازهیانگ -2-25

 .Error! Bookmark not defined  ..........................  یمجاز
 یھاشبکھ یھایژگیو و کارکردھا از گرید یبرخ -2-26

 .Error! Bookmark not defined  ..................  یمجاز یاجتماع
 !Error  ......  یمجاز یاجتماع یھا شبکھ یمنف یامدھایپ -2-27

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined  ............  یپژوھش ینھیشیپ -2-28
 .Error! Bookmark not defined  ...........  داخلی ینھیشیپ -2-28-1
 .Error! Bookmark not defined  ...........  خارجی ینھیشیپ -2-28-2

 .Error! Bookmark not defined  ............  یبندجمع و خالصھ -2-29
 .Error! Bookmark not defined  .......  پژوھش شناسیروشـ  سوم فصل

 .Error! Bookmark not defined  ......................  مقدمھ -3-1
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 .Error! Bookmark not defined  ..................  قیتحق روش -3-2
 .Error! Bookmark not defined  ..........  پژوھش یآمار جامعھ -3-3
 .Error! Bookmark not defined  ..  یریگنمونھ روش و نمونھ حجم -3-4
 .Error! Bookmark not defined  .......  نمونھ افراد یھایژگیو -3-5

 .Error! Bookmark not defined  .  ھاداده یگردآور روش و ابزار -3-6
 .FAD(  Error! Bookmark not defined( خانواده سنجش ابزار -3-6-1
 .Error! Bookmark not defined  ..................  ییروا -3-6-1-1

 .Error! Bookmark not defined  .................  ییایپا -3-6-1-2

 یارتباط یاالگوھ شده نظر دیتجد پرسشنامھ -3-6-2
 .Error! Bookmark not defined  ........................  خانواده

 ارتباطات یالگو پرسشنامھ ییایپا و ییروا -3-6-2-1
 .Error! Bookmark not defined  .......................  یخانوادگ

 Error! Bookmark not  یخانوادگ انسجام یبررس پرسشنامھ -3-6-3
defined. 

 .Error! Bookmark not defined  ..................  لیتحل روش -3-7
 .Error! Bookmark not defined  .....  ھای پژوھشیافتھـ  چھارم فصل

 .Error! Bookmark not defined  ......................  مقدمھ -4-1
 .Error! Bookmark not defined  ............  یفیتوص یھاافتھی -4-2
 .Error! Bookmark not defined  ..........  یاستنباط یھاافتھی -4-3
 .Error! Bookmark not defined  ............  یاصل یھاافتھی -4-3-1

 .Error! Bookmark not defined  ...............  :1یھیفرض -4-3-1-1

 .Error! Bookmark not defined  ...............  :2یھیفرض -4-3-1-2
 .Error! Bookmark not defined  ..............  :3 یھیفرض -4-3-1-3
 .Error! Bookmark not defined  ........  :4 شماره یھیفرض -4-3-1-4
 .Error! Bookmark not defined  ...........  یجانب یھاافتھی -4-3-2

 .Error! Bookmark not defined  ........  :1 یجانب یافتھی -4-3-2-1
 .Error! Bookmark not defined  ........  :2 یجانب یافتھی -4-3-2-2
 .Error! Bookmark not defined  ........  :3 یانبج یافتھی -4-3-2-3
 .Error! Bookmark not defined  ........  :4 یجانب یافتھی -4-3-2-4

 .Error! Bookmark not defined  ........  :5 یجانب یافتھی -4-3-2-5

 .Error! Bookmark not defined  ........  :6 یجانب یافتھی -4-3-2-6
 .Error! Bookmark not defined  ....  یریگ جھینت و بحثـ  پنجم فصل

 .Error! Bookmark not defined  ......................  مقدمھ -5-1

 .Error! Bookmark not defined  ............  یریگجھینت و بحث -5-2
 .Error! Bookmark not defined  ...........  پژوھش یشنھادھایپ -5-3
 .Error! Bookmark not defined  ......  حققانم یبرا شنھادیپ -5-3-1
 .Error! Bookmark not defined  ......  مسئوالن یبرا شنھادیپ -5-3-2

 .Error! Bookmark not defined  ................  پژوھش مشکالت -5-4

 .Error! Bookmark not defined  ...........  پژوھش یھاتیمحدود -5-5
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 نھیشیپ و ینظر اتیادب بھ مربوط یھاتیمحدود -5-5-1
 .Error! Bookmark not defined  ..........................  پژوھش

 Error! Bookmark not  ....  ھاداده یآور جمع یھاتیمحدود -5-5-2
defined. 

 .Error! Bookmark not defined  .........  یآمار یھاتیمحدود -5-5-3
 .Error! Bookmark not defined  ..................  پژوھش مرز -5-6

 .Error! Bookmark not defined  .............  مآخذ و منابع فھرست

 .Error! Bookmark not defined  ....................  یفارس منابع
منابع 
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                                                        جدولشماره و عنوان 

 صفحھ

 !Error  یمجاز یاجتماع یھاشبکھ تکامل و رشد مراحل: 1-2جدول
Bookmark not defined. 

 و تمرکز ،یمجاز یاجتماع یھاشبکھ نیمھمتر: 2-2 جدول
 .Error! Bookmark not defined  .............  آنھا کاربران تعداد

 !Error  .  نھایخاورم یکشورھا در بوکسیف نفوذ بیضر: 3-2 جدول
Bookmark not defined. 

 تا نترنتیا یرانیا کاربران تعداد و تیجمع: 4-2 جدول
 .Error! Bookmark not defined  ..................  یالدیم 2015 سال
سن برحسب آموزاندانش درصد و یفراوان عیتوز: 1-4 جدول

  ...............................  Error! Bookmark not defined. 

 حسب بر آموزاندانش درصد و یفراوان عیتوز: 2-4 جدول
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 مقدمھ -1-1
 یسازنده سلول اجتماع، بنیادین یپایھ خانواده     

 ھا،سنت حفظ اصلي كانون جامعھ، بناي خشت انسان، يزندگ

 استوار یشالوده و است اجتماعي ھايارزش و ھنجارھا

 براي كانوني و خویشاوندي روابط و اجتماعي پیوندھاي

. است اجتماعي پرورش و انساني عواطف ظھور و بروز

 از و آیدمي پدید ازدواج اساس بر كھ است واحدي خانواده

 در را انسان زندگي امن، حریمي چونھم خود، پیدایي آغاز

 ایجاد خویشاوندي یشبكھ درون در ايتازه موج و گرفتھبر

 ھم بھ نیز را خویشاوندان از زیادتري شمار كھ كندمي

 فرد کھ است گروھی خانواده ).1390 کفاشی،( دھدمي پیوند

 و گذراندمی آن در را خویش زندگی دیگری گروه ھر از بیش

 در عمدتا�  را خانوادگی زندگی بھ مربوط ھنجارھای ریفراگی

 آقابابایی،( آموزدمی خانواده افراد دیگر با تعامل

 کانون ھافرھنگ تمام در خانواده). 1392 باقری، باقری،

 قابل اشخانواده از جدا فردی ھیچ .است فرد ھویت گیریشکل

 شخصیت و فرد یسازنده اصلی رکن خانواده و نیست تعریف

 برای مکان بھترین خانواده مقدس کانون ).1390 ،نرس( است

 تكنولوژي ورود با). 1381فراست، ( است روان و جسم تربیت

 و اجتماعي ھايارزش ھا،خانواده در جمعي ارتباطوسایل و

 تا شده موجب و قرارگرفتھ تأثیر تحت ھاخانواده عاطفی

 از. مباشی جوان نسل گفتمان و رفتار در تغییراتي شاھد

 ھایشبکھ اینترنت و بھ آسان دسترسي وسایل این جملھ

 قوت، نقاط بر عالوه ھاشبکھ این .باشدمي مجازی اجتماعی

 جمعي ارتباط وسایل. ھستند ھم ضعفي نقاط داراي امروزه

 انسانھا بین جدار كھ ھمچنان سازند،مي ناپدید را فواصل

 .)1381 ،ناسلوی( سازندمي شفافتر زیادي حدود تا نیز را

- گروه بر وسایل این كھ تصوركرد توانمی چگونھ براینبنا

 خانواده یعني معني، تمام بھ گروھي ازجملھ اجتماعي، ھاي

 و ناسازگار افراد بیشترین .)1390 کفاشی،( نگذارند اثر

 و ھستند دیده آسیب ھايخانواده بھ وابستھ دار،لھأمس



3 

 بھ باشندمي مكشپركش ھايخانواده بھ مربوط كھ فرزنداني

 و تمركز عدم و رواني آرامش از برخورداري عدم سبب

 دارند قرار ناسازگارانھ رفتارھاي معرض در بیشتر آشفتگي

 ).1385 ،مقدم زارع از نقل بھ 1992 ،1بارلو(

بھ  2ھای اجتماعی مجازیدر چند سال اخیر شبکھ        

ت و ھای فن�اوری وب دو، با محبوبی� عنوان یکی از سرویس

- طوری کھ میلیوناند بھرو شدهنظیر جھانی روبھاستقبال کم

ھا عضویت دارند و ھا نفر از سراسر دنیا در این شبکھ

 از ای و بسیارینوع ھمکاری، وابستگی حرفھ روابط انسانی،

امور اجتماعی، فرھنگی، سیاسی و اقتصادی خود را در بستر 

ابراین بھ لحاظ کنند. بنھا ایجاد یا دنبال میاین شبکھ

ھای اجتماعی توان گفت در فضای شبکھی کاربری میگستره

مجازی چیزی بیش از یک فضای اط�العاتی جھانی وجود دارد. 

برخی معتقدند کھ یک بافتار اجتماعی جدید در حال ساختھ 

منظور کارکردی شدن است و نیاز دارد کھ ما فن�اوری را بھ

 ).2006، 3اسیم (اندرسونکردن خدمات تحت وب بھ رسمیت بشن

دلیل عضویت، ھای ارتباطی بھتغییراتی کھ روش        

 ھای اجتماعی مجازی بین افرادفع�الیت و استفاده از شبکھ

بھ وجود آمده است، ھرگز سابقھ نداشتھ است  جامعھ

ی ). بدون شک این تغییرات در حوزه1391(شھابی، بیات، 

ی مختلف عرصھم در اطات و اط�العات پیامدھایی ھارتب

دنبال فرھنگی، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی و ... بھ

- ھای بالفعل و روز افزونی را میخواھد داشت کھ کھ پژوھش

کھ جمعیت استفاده کننده از فن�اوری وب . با وجود اینطلبد

ھای اجتماعی مجازی در حال ھای شبکھطور ویژه سایتو بھ 2

ی متغیرھایی وجود کمی دربارهافزایش است اما اط�العات 

شود ھا میدارد کھ باعث گرایش مردم بھ این وب سایت

ھای نوین ارتباطی و فن�اوری). 2009، 4(پلینگ و وایت

ھای اجتماعی مجازی، با فراھم آوردن اط�العاتی ھمچون شبکھ

ای از افراد و جوامع را در امکان پیدایی جامعھ شبکھ

تازه بخشیده کھ نھ تنھا قواعد ھای ھای تازه، ھویتقالب

                                                             
1. Barlow, C. 
2.Virtual social networks 
1.Anderson, C. 
2.Pelling, E., White, k. 
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حاکم بر ساختار، تعامل و ارتباط میان انسانھا، بلکھ 

-خود، دیگران و جھان تغییر دادهایستار ما را نسبت بھ

- باشد کھ بھاند. یکی از نھادھای اصلی جامعھ خانواده می

رسد با ورود تکنولوژی نوین ارتباطی و اط�العاتی در نظر می

پور، ملکیان، یراتی شده است (عدلیھا، دستخوش تغیآن

ھای ساختاری این ترین ویژگیاز بنیادی ).1393حاجیانی، 

توان بھ بزرگی (تعداد و تعد�د اعضا) و تراکم ھا میشبکھ

(تعداد پیوندھای حقیقی و احتمالی بالقوه در شبکھ) کل 

اشاره کرد کھ بھ خاطر ھمین ویژگی و گسترده بودن موجب 

نام خانواده شده است گسترده و بزرگ بھنفوذ بھ نھادی 

 ). 2006، 1(مارلو

ھای گونھ کھ مطرح شد این فن�اوری در کل و شبکھھمان     

ھا، مخصوصا� ام حوزهطور خاص بر تماجتماعی مجازی بھ

گذار بوده است. یکی از متغیرھای خانوادگی خانواده اثر

 2خانوادهعملکرد  کیفیت پذیردھا تأثیر میاز این شبکھکھ 

عملکرد خانواده بھ چگونگی روابط بین اعضای  باشد.می

خانواده، تعامل اعضای خانواده و حفظ روابط، چگونگی 

شود ھا و حل مشکالت اعضای خانواده مربوط میگیریتصمیم

). 2006 ،3مای، شپرد، گریفن، میتروزوبریخ، دی ،(سیلبورن 

 ادراک فرآیند دھدمی قرار ثیرتأ تحت را شرایط این چھآن

 با فرد فرآیند، دراین. است خانواده عملكرد از فرد

ھای از منابع مختلف از جملھ شبکھ ھامحرك تعبیر و دریافت

 از را خود ھايبرداشت و ھاپنداشت ،اجتماعی و محیط مجازی

 ثیرأت گربیان ھاپژوھش. كندمي تفسیر و تنظیم محیط

- مي ھاادراك این. ستا خانواده عملكرد در ادراكي يزمینھ

-بازنمایي اولیھ ناسازگار ھايطرحواره صورت بھ توانند

 صورت در كھ آورند پدید پیرامون محیط از ھایي

 قرار ھاآسیب انواع معرض در را فرد ھا،آن ناخوشایندي

  را ھاخانوادهاز نظر عملکرد  ).2000، 4برگ استین( دھدمی

. كرد تقسیم لكرديغیرعم و عملكردي دستھ دو درتوان می

 در و درجاتبھ را خود مشكالت عملكردي، ھايخانواده

                                                             
3.Marlow, C. 
4. Family functioning Quality 
1. Silburn, S., Zubrick S., De Maio, J., Shepherd, C., Griffin, J., Mitrou, F. 
2.Stin Berg 
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 خانواده واقع، در. كنندیم حل متفاوت ھايزمانبندي

- ھپیوست ھم بھ عاطفي طوربھ اعضاء كھ است باز ايھمنظوم

 از اعضاء و دارد بستھ حالت عملكردي غیر يخانواده .اند

. ھستند ھم از جدا و شده رھا خود حالبھ عاطفي لحاظ

 بوده مشروط عشق. است مبھم حتي و سخت اعضاء بین مرزھاي

. شوندنمي تشویق فردي، ھویت گسترش براي خانواده اعضاء و

 نموده خودداري كمك درخواست یا و مشكل قبول از خانواده

 ھايشكل بھ یا و یابندمي ادامھ مشكالت رسد،مي نظر بھ و

). 1391حبیبی، سلیمانی، (یوسیالنی،  كنندمي بروز دیگر

ھای بدین ترتیب با نفوذ متغیر جدید و دیگری بھ نام شبکھ

ھا عملکرد خانواده دستخوش اجتماعی مجازی در خانواده

پور، ملکیان، حاجیانی، تغییرات فراوانی شده است (عدلی

1393 .( 

از دیگر متغیرھای خانوادگی کھ تأثیر زیادی از       

تواند ی خانواده میعی مجازی بھ حوزهھای اجتماورود شبکھ

 از استفاده میزاناست.  1پذیرد ارتباطات خانوادگیبھ

 گسترش بھ رو چنان مجازي  اجتماعی ھايشبكھ و اینترنت

(نسلی کھ در تمام عمر خود 2زد نسل را كنوني نسل كھ است

 ،د)از ارتباطات و رسانھ ھای دیجیتال استفاده خواھند کر

 نسل این. اندنھاده نام شبكھ نسل یا اینترنت نسل

 بین. ھستند بعد بھ میالدي 1990 يدھھ اواسط متولدین

 چنینھم و اجتماعي ھايشبكھ از مختلف ھاينسل استفاده

 قابل ھايتفاوت مجازي فضاي بھ پیوستن از ھاآن ھايانگیزه

 نشان تحقیقات نتایج مثال، عنوان بھ. دارد وجود توجھي

 ھایازشبکھ بیشتر پدران بھ نسبت درانما كھ است داده

 بوكيفیس دوستان بیشتر و كنندمي استفاده اجتماعی

 اما ھستند؛ ھاآن خویشاوندان و خانواده اعضاي مادران،

 بوكفیس از خارج در خود بوكيفیس دوستان با بیشتر پدران

 تماس اینترنت نسل كھ آن حال. کنند مي برقرار ارتباط

 خانواده با تماس بھ نسبت را سرگرمي و دوستان با بیشتر

 كنندمي ذكر مجازي اجتماعي ھايشبكھ در عضویت دلیل

                                                             
1. Family Relationships 
4. Generation z  
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 ،1اسکاپ، سارا، گالسمن، دوش و ھمکاران، اتل، بارتولومف(

کیفیت ارتباطات در خانواده اشاره بھ میزان  .)2012

و شنود، ھمنوایی و تعامل اعضای خانواده با یکدیگر، گفت

ھای رسد با ظھور شبکھنظر میارد کھ بھارتباطات عاطفی د

ھا این ارتباطات اجتماعی مجازی در بین اعضای خانواده

دستخوش تغییراتی شده است. معموال� جوانانی کھ از اینترنت 

کنند وقت کمتری را با اعضای ھای مجازی استفاده میو شبکھ

کنند و در نتیجھ تعلقات و ارتباط عاطفی خانواده سپری می

یابد ویژه با والدین کاھش میھا با اعضای خانواده و بھآن

 ).1393پور، ملکیان، حاجیانی، (عدلی

پذیر ناشی از از دیگر متغیرھای تأثیر 2خانواده انسجام

باشد. منظور از ھا میھای اجتماعی در خانوادهنفوذ شبکھ

انسجام خانواده، احساس ھمبستگی، پیوند و تعھد عاطفی 

 3خانواده نسبت بھ یکدیگر دارند. لینگرناست کھ اعضای 

صورت احساس نزدیکی عاطفی با دیگر ) انسجام را بھ2007(

از نظر او تعھد و وقت اعضای خانواده تعریف کرده است. 

ھای مربوط بھ انسجام در گذراندن با ھمدیگر از کیفیت

خانواده ھستند. این پیوند عاطفی نوجوانان و جوانان را 

یج منفی رفتاری و رفتارھای ضد اجتماعی و دور از نتابھ

بلسک، دارد (ھای ناھنجار ھمساالن نگھ میعضویت در گروه

ھای با انسجام در خانواده ).2003، 4بوردوین، ھنگلر، من

ھای خانواده و ی در فعالیتژباال میل بھ صرف وقت و انر

ھمچنین ممانعت از تأثیر منفی عواملی چون مسائل شغلی کھ 

شود والدین مدت زیادی از تعامالت خانواده دور یباعث م

بماند، وجود دارد. افراد مراقب و مواظب یکدیگرند و این 

دھند (بیورز، ھایشان نشان میرا در رفتار و صحبت

 ).1393بھ نقل از رحیمی، مزیدی، زارع،  1990، 5ھمپسون

ھا، اینترنت، و نفوذ نظام ارتباطی جدید مانند ماھواره

ی اجتماعی مجازی موجب شده کھ اعضای خانواده ھاشبکھ

زندگی کنند؛ در گذشتھ اعضای » فردی«ھرکدام بھ صورت 

                                                             
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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کردند شدند و با ھم مشورت میخانواده کنار ھم جمع می

وموقع حل یک مشکل ، ھر کدام از اعضای خانواده انسجام 

- کردند اما امروزه فن�اوریالزم را در درون خانواده حس می

اعضای خانواده را از ھم جدا کرده است (شھابی،  ھای جدید

ی کیفیت عملکرد، ). از ھمین رو مقایسھ1391بیات، 

ارتباطات، و انسجام خانواده در بین دانش آموزان کاربر 

تواند در روشن می مجازی ھای اجتماعیو غیر کاربر شبکھ

ھا ی ابعاد مختلف این شبکھی دانش در زمینھشدن و توسعھ

 اید.کمک نم

 بیان مسئلھ -1-2
 تا آنالین اجتماعي ھايشبكھ محبوبیت اخیر ھايسال در     

 ترینمحبوب كھ طوري بھ. است یافتھ افزایش ايسابقھبي حد

 را منافعي موفقیت این. دارند كاربر میلیون صدھا آنھا

تعداد  و است كرده ایجاد ايشبكھ جوامع این خود درون در

 داده افزایش را ھاشبكھ این درك ھتج ھاپژوھش و مطالعات

 تمامي بھ دسترسي محدودیت و بسیار گستردگي ولي است

 اط�العات كسب آنالین اجتماعي ھايشبكھ بزرگترین كاربران

 روابطشان چگونگي و ھاآن كاربران دیدگاه يدرباره مکفی

 . )2012 ، 1گجوکا( است کرده مواجھ مشکل با را

 گیریشکل اجتماعی مجازی ھایکھشب تأثیرات از یکی      

 و غیرواقعی فضای در اعتماد و صمیمیت چونھم مفاھیمی

 در آن تحقق و دستیابی گذشتھ در کھ مفاھیمی .است مجازی

 از بسیاری جھان سراسر در حاضر حال در .بود رویا یک حد

 را اجتماعی ھایشبکھ ھایساخت زیر و امکانات ھاسایت وب

 و بازدید آمار رفتن باال موجب کھ دانداده جای خود در

 اسالمی،( شودمی سایت در مخاطب یک حضور زمان مدت افزایش

 ھایشبکھ و اینترنت خاصھ و جدید ھایتکنولوژی ).1391

عملکرد  و ھانقش انسجام، ھا،خانواده بھ ورود با اجتماعی

 است کرده محسوسی تغییرات دستخوش را خانواده اعضای

باقری،  ،آقابابایی از نقل بھ ،2008 آلر،کونترومک(

ی ھاشبکھ ورود مھم تغییرات جملھ از ).1392 باقری،

  پیوندی یسرمایھ و انسجام کاھش خانواده، بھ اجتماعی

                                                             
1.Gjoka 
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