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رابطه سالمت روانی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در بین دختران 

 دبیرستانی خانواده های عادی و مشکل دار شهرستان گرگان

 

 
  ماهرخ دربیگی نامقی
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 سید مجتبی عقیلی

 استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور
 Email: asemanha@gmail.com 

 

 
 چکیده 

شبکه های اجتماعی که یکی از جدیدترین و پر مخاطب ترین سرویس های اینترنتی است، از جنبه های مختلف قابل  کنکلا    

سبد فرهنگی خود مواجه با شبکه های ماهواره ای ، فضای مجازی، رسانه هلای ملدرن    امروزه خانواده ایرانی در و ارزیابی است .

. دانش آموزان که سازنده و انتقلا    و... است که هر کدام به نوبه خود بخشی از فرآیند تاثیرگذاری در خانواده را هدف گرفته اند

ض آسیب های ناشی از کاربرد نادرسلت شلبکه هلای    دهنده فرهنگ کشور ما به نس  های آینده هستند بیش از دیگران در معر

ای و از رو  مد  بندی رگرسلیونی از بلین دبیرسلتان هلای شارسلتان      گیری خوشهاجتماعی قرار دارند. ابتدا به صورت نمونه

آموز دوره دوم متوسطه به صورت تصادفی انتخاب و بررسلی شلدند. پرسشلنامه سلالمت     دانش 062مدرسه انتخاب و  8گرگان 

ملورد    FADو پرسشلنامه   بلود  سلوا   66شبکه های اجتملاعی کله دارای    برگه وضعیت جمعیت شناختی،  GHQ12ومی عم

بله دسلت    621/2بعد از اجرا ، ضریب همبستگی بین سالمت روان و میزان استفاده از شبکه هلا اجتملاعی    استفاده قرار گرفت.

ه دارد ولی در افراد دارای خانواده مشک  دار این تاثیر معنی دار بوده و بل در هر گروه افراد دارای خانواده عادی رابطه وجودن آمد.

بلا افلزایش    . بنابراین با توجله بله آن  توان گفت که این رابطه معکوس استدلی  منفی بودن ضریب همبستگی بدست آمده می

 میزان استفاده از شبکه های اجتماعی میزان سالمت روان کاهش می یابد.

 

  خانواده های عادی و مشک  دار ،سالمت روان ، شبکه های اجتماعی واژگان كلیدی: 
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 مقدمه     

قرن حاضر بیش از تمام تاریخ بشریت ، دستخو  دگرگونی شیوه های زندگی و روابط اجتماعی و مسائ  اقتصادی بلوده اسلت.     

الزمله آن قبلو  شلیوه هلای نلوین زنلدگی اسلت، اثلر         تال  برای صنعتی شدن و گستر  شارنشینی و زندگی مکانیزه ای که 

معکوسی بر سالمت انسان گذاشته و در زمینه سالمت ابعاد دیگری را مشخص کرده است که یکلی از آن هلا سلالمت روان افلراد     

نظر ممکن پیشگیری از  بروز نابانجاری های روانی نیز بدون شناخت وضعیت موجود سالمت روان افراد جامعه مورد  جامعه است.

نیست، چرا که بررسی چنین شرایطی ما را در به کارگیری رو  های مناسب از بین بردن عوام  مخ  سالمت روانی و استفاده از 

  (6888)کامران و ارشادی،  ابزارهای مورد نیاز یاری می دهد

   حث روانشناسلی و جامعله شناسلی مبسلوب    که سالمت روانی نوجوانان یکی از مقوله های مام در مبا بنابراین با توجه به این    

اینترنت دسترسی دارند و از آن استفاده های مختلفی به عمل  ملی آورنلد     بهامروزه بسیاری از دانش آموزان  و از طرفی،می شود 

و سرگرم  نتدر نتیجه اشتغا  زیاد با اینتر ،به عنوان آینده سازان جامعه ،لذا از جمله مشکالتی که ممکن است برای دانش آموزان

 ( 6830مقتدایی ،  ) .می باشد پیش بیاید، افت تبصیلی و کاهش عملکرد آموزشی آنان شدن در شبکه های اجتماعی

که آیا رابطه ا ی بلین سلالمت روانلی و میلزان اسلتفاده از      پرداخته شده است، در جامعه ی ما کم تر به این مقوله بیان مساله:  -

 ؟شبکه های اجتماعی در بین دختران دبیرستانی متوسطه دوم در دو گروه از خانواده های هدف وجود دارد یاخیر 

ی اجتملاعی  این روزها با توجه به استقبا  گسترده کاربران اینترنتی خصوصاً قشر جوان و نوجوان از شبکه هلا  اهمیت موضوع:  -

مجازی، بررسی مسائ  مربوط به این شبکه ها جات اتخاذ تصمیمات صبیح و برنامه ریلزی دقیلت توسلط مسل والن فرهنگلی و      

 (   6883. ) سلمیانی پور، اجتماعی و نیز والدین، ضروری است

میزان تماشای تلویزیون در  30مشاور وزیر ورز  و جوانان خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین مطالعات صورت گرفته تا پایان سا  

بار بوده است و این در حالی است که این آمار بلرای   درصد ماهی یک 6بار در هفته و  درصد یک 0/68درصد هر روز،  1/66ایران 

جلایی تلدریجی از رسلانه    بار است و ایلن بله معنلای جابله     درصد ماهی یک 61درصد هر روز و  86/ 4های ماهوارهتماشای برنامه

 .  به خارجی است داخلی

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش:  -

 واحدی است که براساس ازدواج پدید می آید و از آغاز پیدایی خود، همچلون حریملی املن، زنلدگی انسلان را در بلر      ،: خانواده      

از خویشلاوندان را  می گیرد و موج تازه ای در درون شبکه خویشاوندی ایجاد می شود و این موج جدید است که شلمار زیلادتری   

است و باالخره نقلش  « نبایدها » و « بایدها » نیز به هم پیوند می دهد. انسان در خانواده فرآیند جامعه پذیری که مجموعه ای از 

هایی را در ارتباط با دیگران یاد می گیرد. آنچه در خانواده از اهمیلت برخلوردار اسلت توجله بله ارز  هلا بله ویلهه ارز  هلای          

 ( 6832درویزه و نراقی زاده،)رنجبر،  است.اجتماعی 

ساله شار تاران  60-68( در پهوهشی با عنوان سبک فراغتی و استفاده از اینترنت در بین دانش آموزان     6884ایرج فیضی ) 

می دهد به بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت و سبک های فراغتی دانش آموزان پرداخته است . نتیجه پهوهش فیضی نشان 

افرادی که میزان زیادی از اینترنت استفاده کرده اند ، خود اظاار داشته اند که روابط خانوادگی شان دچار آفت و اخلتال  شلده   

فاده زیلاد از اینترنلت متفلاوت    اما روابط دوستانه آن ها، گسترده تر و موثرتر شده است . نگاه کاربران نسبت به اینترنلت و اسلت  

مراح  اولیه استفاده از اینترنت هستند یا از آن به میزان کم اسلتفاده ملی کننلد ، آن را ابلزار اطالعلاتی و      کسانی که در  است.

ارتباط مامی دانسته و بر عکس بیش تر کاربرانی که مدت بلیش تلری از اینترنلت اسلتفاده کلرده انلد اسلتفاده از آن را بلرای         

 سرگرمی دانسته اند .
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         سالمت روان : عبارتست از رفتار موزون و هماهنگ با جامعه هم چنلین شلناخت و پلذیر  واقعیلت هلای اجتملاعی و قلدرت

 ( 6886سازگاری با آناا ، نیازهای خویشتن به طور معتد  و شکوفایی استعدادهای فطری خویشتن. )آقاجانی و اسدی نوقانی ، 

ت روان گروهی از نوجوانان تارانلی ، وجلود اخلتالف معنلی دار در دو مقیلاس      ( ، در مطالعه سالم6832متقی پور و همکاران )

اختال  عملکرد و افسردگی در فرزندان متعلت به مادران دارای تبصیالت زیر دیپلم در مقایسه با فرزندان متعلت بله ملادران بلا    

(  نیز مورد بررسی قرار گرفتله   0224اران، و همک  6سطح تبصیالت دیپلم و باالتر را تایید کردند. همین موضوع توسط )لیمپرز

 و نتایج مشابای گزار  شده است .  
  دهند:تبقیقات انجمن ملی باداشت روانی افراد دارای سالمت روان و ذهن خصوصیات زیر را بروز می

تند می.پذیرند از اسلتعدادهای خلود   گونه که هس کنند. آناا از نظر روانی خود را آنافراد سالم از نظر روانی و ذهنی احساس راحتی می آ( 

شوند افراد مورد اشاره دیدگاهی واقع گرایانله  های خود شکیبا هستند و از آن ناراحت نمیبرند و در مورد عیوب جسمانی و ناتوانیباره می

ری می.کنند. اغلب آرامنلد  ها وقت کمی را در نگرانی، ترس و اضطراب و یا حسادت سپ انگارند آنهای زندگی را سا  می دارند و دشواری

 ( 6882میناوردی، )  رو بوده و دارای طیب خاطر بوده و اعتماد به نفس دارند.و نسبت به عقاید تازه گشاده

ها  کنند تا دیگران را دوست بدارند و به آنها کوشش می افراد دارای سالمت روانی و ذهنی احساس خوبی نسبت به دیگران دارند، آنب( 

ها را دوست داشته باشند و به آنان اعتماد کنند چنین افرادی قادرند که با دیگلران روابلط    چرا که تمای  دارند دیگران نیز آن اعتماد کنند

دهند که از ها به خود اجازه نمی گذراند و آنها به عالقه دیگران توجه کرده و احترام می گرمی داشته باشند و این روابط را ادامه دهند آن

کنند که به دیگران تسلط یابند. آناا بلا احسلاس یکلی بلودن بلا جامعله       مورد حمله و فشار قرار گیرند و همچنین سعی نمی نیگراسوی د

 ) همان منبع ( کنند.نیست با دیگران احساس مس ولیت می
شلیوه کله ر    کنند و بلا مشلکالت بله هملان     افراد دارای سالمت روانی معموالً نسبت به اعما  خود احساس مس ولیت می پ(

توانند انجام دهند نیستند. از تجارب توانند یا نمیگرا در مورد آنچه که میها دارای پندارهای واقع کنند آندهند برخورد میمی

هلا بله بررسلی تجلارب و تبلاد  یلا دنیلای خلارج از خلود           آن  شلوند، برند، اما هرگز شیفته خود نمیبنیادین زندگی لذت می

 . ) همان منبع ( کشد دهند میترین تال  خود را صرف آنچه که انجام می پردازند بیشمی

با هدف بررسی و مقایسه سالمت روانی و هو  هیجانی دختران فراری و عادی انجلام   (  پهوهشی  6830فیروزی و همکاران ) 

دختر عادی )همتا( بود کله   82دختر فراری زیر نظر سازمان بازیستی شار اصفاان و  82. نمونه این پهوهش شام  استگرفته 

به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جات گرد آوری اطالعات از پرسشنامه مشخصات عمومی، پرسشلنامه سلالمت   

 استفاده شد. (EQ) اُن -و پرسشنامه هو  هیجانی بار (GHQ)عمومی

به عبارت دیگر دختران علادی از   اری وجود داشته،نتایج نشان داد که بین سالمت روانی دختران فراری و عادی تفاوت معنی د 

سالمت روانی باتری برخوردار بودند. همچنین نتایج بیانگر این بود که از میان مولفله هلای سلالمت روانلی، دختلران فلراری و       

اداری عادی در مولفه افسردگی با یکدیگر تفاوت معنی داری داشته و بین هو  هیجانی دختلران فلراری و علادی تفلاوت معنل     

 مولفله  در هیجانی، هو  های که دختران عادی دارای هو  هیجانی باالتری بودند. البته از میان مولفه وجود داشت، به طوری

بینلی، مسلوولیت پلذیری، هملدلی، خلود ابلرازی و        خلو   فردی، بین روابط گرایی، واقع شکوفایی، خود استقال ، مساله، ح 

 .مشاهده گردید  شادمانی بین این دو گروه تفاوت معنی داری

( با بررسی سالمت روانی دانش آموزان سا  او  دبیرستان مشلاهده کردنلد   0266)  0چنزین فنگ، یوبینگ های و زوزنگ النگ

درصد احساس کاتلری   4/68درصد مشکالت اضطرابی،   1/18ها  درصد است که از بین آن 8/6که شیوع کلی اختالالت روانی 

 درصد شکایات جسمانی داشتند.  0/66و 

                                                           
1. Lempers 
2. Chen Xin-feng, Yu yinghui & Xuzheng-long 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

4 

 

 هلم  بله  هلا  از گروه هایی عموماً فردی یا سازمانی تشکی  شده که از طریت یک یا چند نوع از وابستگی: های اجتماعی شبکه 

 مببوبیلت  و موفقیلت  و ملی کننلد   تصلویر  را همگلرا  شلبکه  ملثثر  کلارکرد  پیچیده، اطالعاتی جامعه یک بستر در و متص  اند

 . انلد  تاینترن پرتالطم اقیانوس سکان دار اجتماعی های شبکه  به دلی  داشتن رنگ و بوی اجتماعی است. امروزه آناا روزافزون

 (. 6838) کریم رضایی، 

نشلان داد کله ارتبلاط اینترنتلی و     « نوجوانلان تأثیر اینترنت بر کیفیت ارتباط  »( در پهوهشی تبت عنوان 6020) 8مشگوستاو

          میزان استفاده از این فن آوری به صورت منفی بلا ادرا  نوجوانلان از کیفیلت ارتبلاط بلا فامیل  رابطله دارد. یافتله هلا نشلان          

سل له بلر کیفیلت    می دهند که نوجوانانی که معموالً از اینترنت استفاده می کنند با والدین خود دچار مشلک  هسلتند و ایلن م   

) تلفلن هلای هملراه، کلامپیوتر،      شلبکه هلای اجتملاعی   مصلرف  تبقیقی با عنوان  0228در سا   ارتباط آن ها اثر می گذارد .

اینترنت و بازی های ویدئویی( در میان نوجوانان و تجزیه و تبلی  تأثیرات آن بر روی سالمتی و پیشرفت آن ها صورت پذیرفته 

خصوص متخصصان امور باداشت و سلالمت  ه طور کلی متخصصان امور اجتماعی و به معتقدند که بمبققان این پهوهش  .است

را از طریلت تشلویت و تعللیم نوجوانلان در ملورد       شبکه هلای اجتملاعی    می بایست که آموز  های باداشتی در مورد مصرف

استفاده معقوالنه از این وسای  افزایش دهند. آن ها در ادامه می افزایند که والدین باید مبدودیت استفاده کمتر از دو سلاعت را  

آن ها وجود داشته باشد برای استفاده از رسانه های جمعی برای نوجوانان خود اعما  کرده و از اینکه این وسای  در اتاق خواب 

عم  آورند. همچنین معتقدند که والدین می بایست که نوجوانان خود را در مورد بازی های ویلدئویی دسترسلی بله    ه ممانعت ب

 (Sanz , 2007    ). اینترنت و کاربرد ایمی  آموز  داده و بر آن نظارت کنند

ده مداوم از اینترنلت بلا افسلردگی و انلزوای اجتملاعی نوجوانلان       ( در پهوهشی نشان دادند که استفا0222همکاران ) و 4سندرز

 همراه است.

( در پهوهش خود به این نتیجه دست یافتند که فضای مجازی می تواند امنیت اجتماعی را 6832یاسمی نهاد، آزادی و امویی ) 

تمند در عرصه اطالع رسانی به کار گرفته شود مورد تادید قرار دهد، زیرا اینترنت با وجود این که می تواند به عنوان ابزاری قدر

 تا آن جا که گاهی از آن به عنوان انفجار اطالعات هم نام برده می شلود، وللی ایلن فنلاوری ملدرن بلا تملام فوایلدی کله دارد،         

ی  تادیدها و خطرهایی نیز برای جامعه و بشر داشته است. به طوری که امروزه، بخلش عملده ای از جلرایم مربلوط بله حلوزه      

 .  داده اند کامپیوتر، اینترنت و فضای مجازی است که امنیت اجتماعی را هدف قرار

بررسی میلزان و نلوع اسلتفاده از اینترنلت و تلأثیر آن بلر       »( تبت عنوان 6884هما زنجانی زاده و علی مبمد جوادی )پهوهش 

پیمایشلی و  پلهوهش  ملی باشلد. رو  ایلن    « مشاد 8ارز  های خانوار در بین دانش آموزان دبیرستانی مدارس دولتی ناحیه 

 نفر بوده است.  428حجم نمونه آن 

ی دهد که کاربران اینترنت به دلی  عدم آگاهی کافی به شیوه های باره گیری مناسب از ایلن تکنوللو ی   نشان مپهوهش نتایج 

 .تر به چت و پست الکترونیکی تمای  داشته اند بیش

در باره میزان استفاده از  ایلن   پهوهش  به دلی  استقبا  بیش از بیش دانش آموزان از شبکه های اجتماعی ، مطالعه و اهداف : -

. شبکه ها برای تبیین هر چه باتر فرصت ها و تادیدهایی که در اختیار دانش آموزان قرار می دهند، ضلروری بله نظلر ملی رسلد     

هدف اصلی این پهوهش رابطه ی بین سالمت روانی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در دختران دبیرستانی دوره متوسطه 

فرعی : بررسلی سلالمت روانلی و میلزان      . هدفباشدو مشک  دار شارستان گرگان می  سا ( در خانواده های عادی 66-68دوم )

  استفاده از شبکه های اجتماعی در خانواده های عادی و مشک  دار .

                                                           
3.Gustavmesh  
4. Sanders  
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بررسی رابطه سالمت روانی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در بین دختران دبیرستانی خانواده های عادی   فرضیه : -

 و مشک  دار شارستان گرگان. 

 روش پژوهش -2

  و مد  بندی رگرسیونی استفاده شده است. همبستگی رو حاضر از  درپهوهش نوع پژوهش: -

می شود رابطه بین متغییرهای مختلف با اسلتفاده از ضلریب      است که در آناا سعیتبقیقات همبستگی شام  کلیه تبقیقاتی 

کشف یا تعیین شود.هدف رو  تبقیت همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات اسلت   همبستگی،

  ت.دیگر اس ریا یا چند متغی

رستانی دوره دوم متوسطه شارستان گرگلان در سلا  تبصلیلی     شام  دختران دبی پهوهشجامعه آماری این  :جامعه آماری -

که به تبصی  اشتغا  دارند،  می باشد. بر اساس آمار آموز  و پرور  شارستان گرگان تعداد  دبیرستان های دولتلی   31-34

نفلر    1612 دبیرستان می باشد و ک  دانش آموزان متوسلطه دوره دوم دبیرسلتان    42و غیر دولتی شارستان گرگان مجموعا 

دانلش آملوز و    6162دانش آموز و کالس سلوم متوسلطه دارای     6162یه ها کالس دوم متوسطه  می باشند . که به تفکیک پا

 دانش آموز  می باشند.    6682کالس چاارم متوسطه دارای 
نمونله گیلری    ر اساسرو  نمونه گیری در این پهوهش از بین مدارس موجود در ک  شارستان ب نمونه و روش نمونه گیری: -

سپس بلر اسلاس   نفر بودند،  822گردید که حدودا   آن ها به طور تصادفی انتخاب شدند تا جامعه هدف تعیین  %02خوشه ای 

 نفر شدند و براساس رو  تخصیص متناسب، سام هر مقطع عبارت است از :  062جدو  نمونه گیری مورگان تعداد ک  

کله معلاد     80نفر می شوند . کالس چالارم %  88که معاد    84نفر می شوند. کالس سوم % 88که معاد    84کالس دوم  %

 نفر می شوند .  84

 8برای انتخاب نمونه ابتدا حاشیه شارستان گرگان و سلپس دبیرسلتان هلای شارسلتان گرگلان انتخلاب شلدند. در مجملوع         

پرسشنامه بین دانش آموزان  822به صورت تصادفی انتخاب و بررسی شدند. در مجموع  دبیرستان و از هر دبیرستان یک کالس

 پرسشنامه بررسی شد. به این ترتیب  062دوره دوم متوسطه توزیع شد که پس از حذف پرسشنامه های مخدو  

 شد.   6834 -31یلی دانش آموز از سا  دوم ، سوم و چاارم دبیرستان های شارستان گرگان در سا  تبص 062پهوهش شام  

 پرسشنامه استفاده شد .  یک برگه وضعیت جمعیت شناختی و دو  ازپهوهش در این  ابزار اندازه گیری: -

سوا  می باشد . که مبقت ساخته است و اطالعاتی در باره ویهگی های مختلف  66دارای  برگه این  برگه وضعیت شناختی:  ● 

تبصیلی ، و نیز میزان استفاده از اینترنت در طلی روز، ملدت دسترسلی بله اینترنلت و      آزمودنی ها مانند : سن ، جنس ، رشته 

 .  غیره ... در اختیار مبقت قرار می دهد

 اطالعات شخصی فرد  62،  3،  8،  1،  6،  1،  4،  8،  0،  6خرده مقیاس ها : سوا  های                                   

 داشتن تلفن هوشمند        66سوا                                                            

 استفاده از شبکه ها اجتماعی    68،  60سوا  های                                                         

 روری دانستن شبکه های اجتماعی میزان استفاده و ض   66،  61،  64سوا  های                                                       

      رو  اجرا ی آن به کمک رو  های آماری توصیفی که به صلورت  جلدو  هلای توزیلع فراوانلی و نمودارهلای سلتونی رسلم         

 می شود.

سوالی ( : این پرسشنامه با هدف غربالگری افراد سالم و بیمار تایه شلده اسلت.    60)   GHQ12پرسشنامه سالمت عمومی  ●

سلوالی   62و  82،  08،  60بنابراین هدف پرسشنامه دستیابی به یک تشخیص روانپزشکی نیست . این پرسشنامه درفلرم هلای   

ن افراد سالم را از افراد بیمار غربلالگری کلرد.   سوالی دارای این ویهگی است که با کمترین وقت می توا 60موجود می باشد. فرم 
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( ساخته شده است . سوا  های پرسشنامه که به بررسلی وضلعیت روانلی     6312)  1فرم اصلی پرسشنامه توسط گلدبرگ وهیلر

  مقیاس فرعی از جمله مقیاس نشانه های جسمانی ، نشانه هلای اضلطرابی و اخلتال    4فرد در یک ماه اخیر می پردازد و دارای 

 خواب ، کارکرد اجتماعی و نشانگان افسردگی است. 

 01تلا   68نفلر از دانشلجویان    148نتایج مطالعه انجام شده ، نشان می دهد که این پرسشنامه پس از ترجمه به فارسی بر روی 

 بدست آمد.    r=  % 81ساله اعتباریابی شده است . اعتبار همسانی درونی پرسشنامه با آلفای کرونبا  

یی این پرسشنامه نیز از طریت روایی همگرا با پرسشنامه کیفیت زندگی بدست آمد. بر اسلاس تبلیل  عوامل  ، دو عامل  در     روا

پرسشنامه مشخص شد. یکی آشفتگی روانی ، و دیگری بدکاری اجتماعی . بنابراین با توجه به اعتباریلابی آن در جامعله ایرانلی    

بود. همچنین به منظور تعیین حساسیت، ویهگی و باترین نقطه بلر  از منبنلی    این پرسشنامه قادر به تشخیص سریع خواهد

سلوالی سلالمت عملومی     60استفاده گردید و در نتیجه، باترین نقطه بر  در مورد پرسشنامه (   ROC) 6ویهگی عملی گیرنده

(GHQ-12 برابر )مباسبه شد. %62و ویهگی  %81با حساسیت  1/8 

سلوالی اسلت کله بلرای سلنجیدن       62یک پرسشنامه  FADعملکرد خانواده های عادی و مشک  دار :  FAD 1پرسشنامه  ●

بلا    و بیشلاب  توسلط اپشلتاین، باللدوین    6388تدوین شده است . این ابزار در سا   عملکرد خانواده بر مبنای الگوی مک مستر

انلایی خلانواده را در سلاز  بلا حلوزه وظلایف       هدف توصیف ویهگی های سازمانی و ساختاری خانواده تایه شلده اسلت کله تو   

 ( 6886خانوادگی با یک مقیاس خود گزار  دهی ، مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. )صیادی ، 

بررسلی   »را ترجمه، هنجاریابی و میزان سازی کرد. وی در پهوهشی بلا عنلوان    FAD( برای اولین بار 6814در ایران نجاریان )

نفر از دانشجویان دانشگاه تاران انجام داد، ضلمن   126که روی نمونه ای با حجم « ابزار سنجش خانوادهویهگی های روانسنجی 

بدست آورد که در سلطح   38/2سثا  است، اعتبار ک  آزمون را  41(، که دارای FAD-Iتأیید اعتبار نسخه فارسی این آزمون )

P≤0/001 لی توانست سه سازه یا عام  را شناسایی و نام گذاری کنلد. ایلن   معنادار می باشد وی با استفاده از رو  تبلی  عام

نسخه هلای دیگلری از ایلن     FAD-Iنقش های خانوادگی، ح  مسأله و همراهی عاطفی. در ایران عالوه بر  سازه ها عبارتند از: 

بلی  عاملی این نسخه هلا  سثالی می باشند. در  ت 62و  18، 48، 46آزمون هنجاریابی و تبلی  عاملی شده است. این نسخه ها 

صلدفی در     اسلتفاده شلده اسلت.    FADسثالی  62هفت عام  بدست آمده است که در باال ذکر شد. در این پهوهش از نسخه 

سلثالی   62از فلرم ایرانلی   « مقایسه عملکرد خانواده های شاهد و غیر شاهد از دیلدگاه فرزنلدان دبیرسلتانی   »پهوهشی با عنوان 

FAD  ارتبلاط  18/2ضرایب آلفای کرونبا  هر کدام از خرده مقیاس ها را بدین قرار بدست آورده: ح  مشک  استفاده کرده و ،

 .34/2، و ک  آزمون 13/2، عملکرد کلی 62/2، همراهی عاطفی 14/2، کنتر  رفتار 63/2، آمیز  عاطفی 68/2، نقش ها 16/2

ابتدا به کمک رو  های آماری  استفاده شده است.  SPSSماری  در این پهوهش  از نرم افزار آ روش تجزیه و تحلیل داده ها: -

 به توصیف و سپس با رو  همبستگی و مد  بندی رگرسیونی به تبیین آن پرداخته شد .

 

 یافته ها -3

پاسلخ دهنلده، افلراد     و بر اساس میانگین نمره بدست آمده این پرسشنامه از هلر فلرد   FADدر این مسیر از طریت پرسشنامه 

       خلانواده هلای مشلک  دار تلقلی     نمره ای پایین تر از متوسط را خانواده هلای علادی و افلراد دارای نملره هلای بلاالتر را       دارای

 .حاص  شده است 61و تعداد خانواده های مشک  دار  631( .از اینرو تعداد خانواده های عادی 6813ثنایی ،  نموده ایم )

 

                                                           
5. Goldberg & Hiler  
6 . Reciever Operating Characteristic Curve  
7.  Family Assessment Device 
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 توصیف داده ها : -

   می دهد.تبصیالت پدر در افراد استفاده کننده از شبکه های اجتماعی در خانواده های مشک  دار و عادی نشان  (6) نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبصیالت پدر در خانواده های مشک  دار عموما در مقطع فوق دیلپلم بله پلایین اسلت بله طلوری کله در         (6نمودار)بر اساس 

 درصد دارای تبصیالت عالیه هستند که سام خانواده های مشک  دار در این بخش صفر است .  8خانواده های عادی 

 

   می دهد.اعی در خانواده های مشک  دار و عادی نشان در افراد استفاده کننده از شبکه های اجتمرا تبصیالت مادر  (0نمودار ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در دو گروه خانواده های هدف از شبکه های اجتماعی كننده استفاده تحصیالت پدر در افراد  -1نمودار  

 در دو گروه خانواده های هدف از شبکه های اجتماعی كننده استفاده تحصیالت مادر در افراد  -2نمودار  
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تبصیالت مادر در خانواده های مشک  دار عموما در مقطع فوق دیپلم به پایین اسلت . بله طلوری کله در      ( 0نمودار )بر اساس 

در  8درصد دارای تبصیالت لیسانس به باال بوده که سام خانواده های مشک  دار در ایلن بخلش    61خانواده های عادی حدود 

 صد است و همگی لیسانس می باشند.  

 

 تبصیلی را نشان می دهد  درصد سام استفاده از شبکه های اجتماعی در تمامی مقاطع  (8)نمودار

 

 

 

املری   ،فعالیلت رایلج در تملامی افلراد    استفاده از شبکه های اجتماعی به عنلوان یلک   (، مشخص می شود 8با توجه به نمودار )

 طبیعی و اجتناب ناپذیر است

 

   نشان می دهد. مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی وضعیت خانواده های هدف را در (4نمودار ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 در استفاده از شبکه های اجتماعی مقطع تحصیلیدرصد فراوانی  -3نمودار 

 درصد فراوانی وضعیت خانواده در مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی -4نمودار 
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 4بلیش از   بلرای سلاعات بلاالی مصلرف    دختران دبیرسلتانی  در خانواده های عادی ( مشخص می شودکه 4با توجه به نمودار )

در بقیله   تر اسلت.  ساعت بیش 6در استفاده زیر  این مس له و در خانواده های مشک  دار دارای بیش ترین فراوانی است ساعت 

 دوره های زمانی استفاده هر دو گروه تقریبا به صورت یکسان از شبکه های اجتماعی استفاده می نمایند.

 

خانواده های هدف ، در زملان اسلتفاده از شلبکه هلای اجتملاعی را      درصد فراوانی وضعیت دختران دبیرستانی را در  (1)نمودار 

 نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

اسلتفاده از   ترین استفاده از شبکه های اجتماعی از بعدازظار تا شب اسلت و  در خانواده های عادی بیش( ، 1بر اساس نمودار )

ترین استفاده از شبکه هلای   اما در خانواده های مشک  دار بیش .ها یکسان است شبکه های اجتماعی تقریبا در تمام این بخش

  که به صورت قاب  توجای نسبت به گروه دیگر باال است و به نظر می رسد با توجه بله نملودار   اجتماعی در نیمه شب بوده است.

نیمه شب به این  فاده آن ها از شبکه های اجتماعی دلی  مناسبی برای آن است که این افراد در ساعات( کم بودن مدت است4) 

 زیرا نظارت والدین در این زمان کمتر است .  امر مشغو  می باشند. 

 

 وضعیت انگیزه ی دختران دبیرستانی را در استفاده از شبکه های اجتماعی در خانواده های هدف نشان می دهد.    ( 6نمودار )

 

 

 

 

 

 درصد فراوانی وضعیت خانواده در انگیزه استفاده از شبکه های اجتماعی -6نمودار

 

0

10

20

30

40

                      

    

        

 درصد فراوانی وضعیت خانواده در هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی -5نمودار 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

11 

 

تواننلد از   اده کننده از شبکه های اجتماعی اعتقاد دارند کله ملی  تفافراد اس تر در خانواده های عادی بیش (6)به نموداربا توجه 

بله   می داننلد. یک ضرورت از شبکه های اجتماعی را اما در خانواده های مشک  دار اکثرا استفاده  نکنند،  این شبکه ها استفاده

نظر می رسد که علت آن عدم حمایت عاطفی از طرف خانواده بوده و این خالء حملایتی را در شلبکه هلای اجتملاعی جسلتجو         

 می نمایند.  

این فرضیه را با استفاده از رو  مد  بندی رگرسیونی به ترتیلب بلرای خلانواده هلای علادی و مشلک  دار        تحلیل داده ها :  -

 تبیین می نماییم .   

 انواده های عادی :خ  ●

ابتدا خالصه مد  را خواهیم داشت که در هر مرحله به ترتیب اثر گذاری متغیر مناسب را وارد مد  می نماید و در هلر مرحلله   

 میزان ضریب تعیین را در جدولی ارائه خواهد داد .
 

 

بدست آملده اسلت .    621/2ضریب همبستگی بین سالمت روان و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی  (،6)با توجه به جدو 

درصلد تغییلرات    6است ،بدین معنی که میزان استفاده از شبکه های اجتملاعی تنالا    266/2همچنین ضریب تعیین ارائه شده 

 مربوط به سالمت روان را پوشش می دهد.

 

 

 سطح معنی داری آمارهF میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منابع تغییر          مد 

 080/2 668/6 608/61 6 608/61 رگرسیون 6

   281/61 663 883/6131 خطا

    602 368/6860 ک 

 

درصداست لذا می توان  گفت فلرض وجلود    1با توجه به جدو  آنالیز واریانس ارائه شده چون سطح معنی داری آزمون بیش از 

 رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه تایید نمی گردد.  

 

 

 ( 2Rتعدی  یافته ) ( 2Rتعیین )ضریب  ( Rضریب همبستگی ) مد 

6 621/2 266/2 223/2 

خالصه مدل رگرسیونی در خانواده های عادی -1جدول   

مدل در خانواده های عادیآنالیز واریانس  -2جدول   
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 خانواده های مشک  دار :  ●

اسب را وارد مد  می نمایلد و در هلر مرحلله    ابتدا خالصه مد  را خواهیم داشت که در هر مرحله به ترتیب اثرگذاری متغیر من

 میزان ضرایب تعیین را در  جدولی ارائه خواهد داد. 

 

 

 

بدست آمده اسلت .   488/2( ضریب همبستگی بین سالمت روان و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی  8با توجه به جدو  )

درصلد تغییلرات مربلوط بله میلزان       63است ، این بدین معنی است که سالمت روان  630/2همچنین ضریب تعیین ارائه شده 

 استفاده از شبکه های اجتماعی را پوشش می دهد.  

 

 

 

درصد است لذا می توان گفت فرض وجلود   1با توجه به جدو  آنالیز واریانس ارائه شده چون سطح معنی داری آزمون کم تر از 

 ( بررسی می کنیم .   1رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه تایید می گردد. اکنون ضرایب مد  فوق را در جدو  )

 

 

 

 

 ( 2Rتعدی  یافته ) ( 2Rضریب تعیین ) ( Rضریب همبستگی ) مد 

 488/2- 630/2 681/2 

 سطح معنی داری آمارهF میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منابع تغییر          مد 

 222/2 683/68 218/816 6 218/816 رگرسیون 

   63/63 88 306/141 خطا

    83 313/6626 ک 

خالصه مدل رگرسیونی در خانواده های مشکل دار -3جدول   

آنالیز واریانس مدل در خانواده های مشکل دار -4جدول   
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      (،  مد  استاندارد شده رابطه مورد مطالعه به صورت زیر است :1بر اساس جدو )   

        y = 0.438 x(                             6رابطه )                                                                                                                                     

 سالمت روان است. xمیزان استفاده از شبکه های اجتماعی و  yکه در آن 

واحد میزان استفاده از شبکه های  488/2به ازای هر واحد افزایش سالمت روان پس بدین ترتیب در خانواده های مشک  دار    

 اجتماعی افراد کاهش می باید.

 

 بحث و نتیجه گیری

شبکه های اجتماعی به خودی خود ابزاری بی طرف و خنثی است ، اما این که افلراد چگونله از ایلن شلبکه هلا      نتیجه گیری:  -

پلس از بررسلی  و از رو    همان گونه که در این پهوهش مشاهده می شود با توجه به یافتله هلا    استفاده می کنند، مام است .

مد  بندی رگرسیونی  این نتیجه به دست آمده است که در خانواده های عادی بین میزان استفاده از شلبکه هلای اجتملاعی و    

 1چون سطح معنلی داری ایلن آزملون بلیش از      درصد تغییرات مربوط به سالمت روان را پوشش می دهد. 6سالمت روان تناا 

درصد است رابطه بین متغییر های مورد مطالعه تایید نمی گردد. در خانواده های مشک  دار بین میزان استفاده از شلبکه هلای   

درصد تغییرات مربوط به میزان استفاده از شبکه های اجتماعی را پوشش ملی دهلد . زیلرا سلطح      63اجتماعی و سالمت روان 

درصد می باشد رابطه بین متغییرهای مورد مطالعه تایید می گردد. یعنی با افزایش سلالمت روان   1معنی داری آزمون کم تر از 

 میزان استفاده از شبکه های اجتماعی افراد کاهش می یابد.   

پور و همکلاران    عدنی، ) م(    6830، ( ،  ) فیروزی سمیه و همکاران 6880این بررسی با پهوهش های انجام شده : ) مبمدی 

 ( همسو می باشد.   6882نورباال و همکاران ،  ( ، ) 6832، 

آنچه مسلّم است اینکه به جای برخورد سلبی با این پدیده نوین، بررسی و ریشه یابی مشکالت و پیامدهای منفی ناشلی از آن و  

مدیریت کلردن فلردی    از طرفی والدین می توانند با داشتدر پیش گرفتن راه های اصالحی، قطعاً نتایج باتری را در بر خواهد 

   کنتر  و نظارت بیش تری بر فرزندان خود داشته باشند.زمان و مکان استفاده از شبکه های اجتماعی 

 محدودبت ها:  -

زیاد بودن شمار سواالت پرسش نامه ها به طوالنی شدن زمان اجرای آن انجامید که این عام  می توانسلت بلر میلزان دقلت      ●

 پاسخ های شرکت کنندگان اثر بگذارد.  

 سطح معنی داری آمارهT ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده 

B انبراف استاندارد Beta 

 463/2 103/2  838/6 884/0 )عدد ثابت(

 222/2 -861/24 -488/2 634/2 -660/6 میزان استفاده

ضرایب مدل  -5جدول   
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بله ایلن    و یلافتن  ااند  بودن منابع فارسی در رابطه با میزان و نوع استفاده از شبکه های اجتماعی  و مبلدودیت دسترسلی   ●

 یافته های این بررسی را دشوار ساخت.  ،برای مقایسه نتایج

 پیشنهادها:  -

گذراندن اوقات بیش تری با فرزندان در فضای بیرون از خانه به طوری که فرزنلدان از نظلر علاطفی احسلاس خلالء نکننلد و        ●

 جات جبران این کمبود به شبکه های اجتماعی پناه نبرند.  

ی درسی در ارتباط با آشنایی دانش آموزان با فناوری هلای جدیلد ، اینترنلت و خطلرات     طراحی و تدوین بخشی در کتاب ها ●

 بالقوه ی آن ها .  

 تشویت به شرکت در فعالیت های اجتماعی و تقویت این گونه رفتارها توسط والدین . ●
 نظارت کارشناسانه و مستمر بر فضای جوامع مجازی و برنامه ریزی برای آینده.

 محققین بعدی:پیشنهاد به  -

 در خانواده ها. موضوع مطالعه رو  های آموزشی مناسب پیرامون   

 

 منابع -5

 ، نظریه مشاوره و روان درمانی ، تاران ، مرکز نشر دانشگاهی 6886آقاجانی سعید، اسدی نوقانی احمد علی ، لل  

و نوع اسلتفاده از اینترنلت در رابطله بلا سلالمت روان و عملکلرد        رنجبر زهرا، دکتر درویزه زهرا، دکتر نراقی زاده افسانه. مقایسه میزانلل  

 6832، تابستان 0، شماره 1تبصیلی دانش آموزان شار تاران . دوره 

 8بررسی تأثیر اینترنت بر ارز  های خانواده در بین دانش آموزان دبیرسلتانی ناحیله   ، 6884زنجانی زاده، هما و جوادی، علی مبمد، لل  

 (.پهوهشی -)علمی 00(، مجله جامعه شناسی ایران، علوم اجتماعی،  شماره 88-80مشاد )در سا  

(، شبکه های اجتماعی، فرصت ها و تادیدها، نشلریه اطلالع رسلانی و کتابلداری، ره آورد نلور، تابسلتان،       6883سلیمانی پور، روح اهلل،)لل  

 . 86شماره 

 www.asredena.com/news سایت: آدرس  چیست؟ اجتماعی شبکه رضایی. کریم دنا. عصر  لل

بررسی مقایسه ای سالمت روانی و هو  هیجلانی دختلران فلراری و    ، 6830فیروزی سمیه، منصوری نیک اعظم، تمنایی فرمبمدرضا، لل  

 ن شناسی (، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد اهواز.روان شناسی اجتماعی ) یافته های نو در روا -63668کد مقاله  –عادی 

 .(، سبک فراغتی و استفاده از اینترنت در بین دانش آموزان6884فیضی، ایرج،)لل  

 «.بررسی رابطه سرمایه اجتماعی شبکه و سالمت روان»، مقاله 6883کامران فریدون، ارشادی خدیجه، لل  

، رابطه سبک دلبستگی با خو  بینی و احساس تناایی در 6832علیرضا،  ثنایی ذاکر باقر، معدنی پور کبری،  حت رنجبر فر ، کاکاوند لل  

 .6،  شماره 6سا  شار کرج . دوره  3-60دانش آموزان 

 بررسی نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی بر زندگی فردی و اجتماعی نس  جوان،  6830مقتدایی زینب، لل  

 . نگاهی بر سیمای سالمت روان در ایران . ناشر مولف، 6882همکاران، نور باال، احمد علی و لل  

 هللا، اسللتراتهی و اجتماعی،راهبردهللا امنیللت مجللازی، فضللای (.6836) مبمدرضللا. امللویی، اکللرم  آزادی، عرفللان  نللهاد، یاسللمی  لللل

 پایدار. ی توسعه در آن نقش فرهنگی صنایع ملی همایش
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