
چکيده
در پژوهـش حاضـر بـه آزمـون مـدل علـی سـبک نظارتـی و اعتیاد به شـبکه های 
اجتماعـی بـا میانجی گـری شـکاف نسـلي پرداخته شـده اسـت. اين پژوهش بـا توجه 
بـه هـدف، کاربـردی و از نظـر روش، همبسـتگی از نـوع مدل يابی معادالت سـاختاری 
بوده اسـت. ابزار آن نیز از 5 پرسشـنامه اسـتاندارد؛ سـبک های نظارتی اسـمال و کرنز 
)1993(؛ پرسشـنامه جـو عاطفـی خانواده جعفری هرندی و رجايی موسـوی )1395(؛ 
پرسشـنامه شـکاف نسـلی اولسـون )1999(؛ پرسشـنامه کارکـرد خانواده مک ماسـتر 
)2002( و يـک پرسشـنامه محقق سـاخته )اعتیـاد بـه شـبکه های اجتماعی( تشـکیل 
شـده اسـت. جامعـه آمـاری، کلیـه دانش آمـوزان دختـر و پسـر سـال دوم دوره دوم 
دبیرسـتان های منطقـه 5 شـهر تهـران را که حدود 6000 نفـر بوده انـد، در برگرفته و 
تعـداد نمونـه بر اسـاس قاعـده کالين )2010( بیسـت نفر برای هر مؤلفـه )در مجموع 
7 مؤلفـه( يعنـی 140 نفـر نمونـه بـوده کـه بـا روش نمونه گیـری تصادفی خوشـه ای 
چندمرحلـه ای انتخـاب شـده اند. نتايج نشـان داده اسـت کـه انواع سـبک های نظارتی 
ادراک  شـده والديـن بـا اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات فرزنـدان بـر اعتیاد 
بـه شـبکه های اجتماعـی رابطـه مسـتقیم دارد و رابطـه جو عاطفـی خانـواده، کارکرد 
خانـواده و شـکاف نسـلی، بـا سـبک های نظارتـی و اعتیـاد بـه شـبکه های اجتماعـی، 
غیرمسـتقیم اسـت؛ همچنیـن جو عاطفـی خانواده، بـا کارکرد خانواده رابطه مسـتقیم 

و کارکـرد خانـواده با شـکاف نسـلی نیز رابطـه دارد.
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 مقدمه
شـبکه های اجتماعـی متشـکل از گروهـی از افـراد يا سـازمان های دارای سـلیقه 
يـا منافـع مشـترک هسـتند که برای دسـتیابی بـه اهدافی خـاص گرد هـم می آيند. 
می رسـد.  ايمیـل  کاربـران  بـه  مجـازی،  شـبکه های  و  ارتباطـات  اولیـن  پیشـینه 
نخسـتین شـبکه های اجتماعـی در غالـب گروه هـای يوزنـت1 بـرای افـراد بـا عاليـق 
يکسـان شـکل گرفـت و افـراد عضـو کـه در آن، زمـان اسـتفاده کنندگان از اينترنـت 
و اغلـب، برنامه نويسـان بودنـد، همگـی دغدغه هـای يکسـانی در مـورد به کارگیـری 
فّنـاوری داشـتند. از امکانـات منحصربه فرد اين شـبکه های اجتماعی امـکان برقراری 
ارتبـاط بیـن افـراد از طريـق چـت روم ها بـود. ازآنجاکه اولیـن شـبکه های اجتماعی، 
کاربـران مختـص خود را داشـتند، در بین مردم عـادی و کاربران رايانه شناخته شـده 
نبودند )آل آسـام2 و سـامارا3، 2016(. در حال حاضر، شـبکه های اجتماعی، امکانات 
و تسـهیالت گوناگونـی را بـرای کاربـران فراهـم کرده اند، اما اسـتفاده کنترل نشـده، 
غیرآگاهانـه و بسـیار زيـاد از آنهـا، خطراتـی را بـرای کاربـران در خانواده هـا ايجـاد 
می کنـد. اثـرات منفـی تحصیلـی )يانـگ4 و تونـگ5، 2007(، جدايـی از اجتمـاع و 
خانـواده، افسـردگی )چـن6 و لیـن7، 2015(، تمايل بـه مزاحمت هـای اينترنتی برای 
سـرگرمی بیشـتر، کاهـش روابـط در خانـواده )آريـکاک8 و اوزبـی9، 2016( و برخـی 
مشـکالت عاطفـی و روانـی، مانند فاصلـه عاطفی بین والديـن و فرزنـدان می تواند از 
اعتیـاد بـه شـبکه های اجتماعی نشـئت بگیـرد. کنترل و نظـارت والدين بـر فرزندان 
از عوامـل بازدارنـده و کاهش دهنـده مسـتقیم اثـرات منفـی شـبکه های اجتماعـی 
و همچنیـن، کاهش دهنـده خطراتـی اسـت کـه در فضـای مجـازی ممکـن اسـت 
فرزنـدان بـا آن روبـه رو شـوند )لونـگ10 و لـی11، 2012(. سـبک نظارتـی والدين در 
اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات، شـامل کنتـرل در اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی، 
راهنمايـی بـرای فعالیت هـای آناليـن فرزنـدان، وضـع قوانینی بـرای تنظیم سـاعات 
اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی و اجـرای محدوديت هايـی برای بازداشـتن فرزندان 
از فعالیت هـای نامناسـب در شبکه هاسـت )ازگـور12، 2016(. امروزه بـا ورود اينترنت 
و فنـاوری جديـد بـه عرصـه خانواده هـا، شـاهد هسـتیم کـه والديـن و فرزنـدان، 
سـاعت های متمـادی در کنـار يکديگـر می نشـینند، بـدون آنکـه حرفی بـرای گفتن 
داشـته باشـند. ديگـر کمتـر نشـانی از خانواده هايـی می بینیم کـه والديـن و فرزندان 
دورهـم دربـاره موضوعـات مختلـف خانوادگـی و کاری گفتگـو کننـد و نظـر يکديگر 
را دربـاره موضوعـات مختلـف جويـا  شـوند. در شـرايط فعلـی روابـط موجـود میـان 

1. Usenet
2. El Asam
3. Samara

4. Yang
5. Tung
6. Chen

7. Lin
8. Aricak
9. Ozbay

10. Leung
11. Lee
12. Ozgur



63
مـدل سـاختاری سبـک
نظـارتی و اعتـیـاد بـه 
شبکـه هـای اجتـماعـی
با میـانجـی گری شکـاف
نسـلي )مـورد مطالعـه:
جوانـان شهــر تهـران(

والديـن و فرزنـدان بـه سـردی گرايیـده و دو نسـل، به دلیـل تفاوت هـای اجتماعی و 
تجربه هـای زيسـته مختلـف زندگـی را از ديـدگاه خـود می نگرنـد و مطابـق با بینش 
خـود تفسـیر می کنند. نسـل ديـروز )والدين( احسـاس دانايـی و با تجربگـی می کند 
و نسـل امـروز )فرزنـدان( کـه خواهـان تطابـق بـا پیشـرفت های روز اسـت، واکنـش 
نشـان می دهـد و چـون از پـس منطـق و نصیحت هـای ريشـه دار و سرشـار از تجربه 
آنهـا برنمی آيـد، بـه لجبـازی روی مـی آورد. در ايـن میـان، سـرعت توسـعه فناوری، 
شـکاف بیـن نسـل فرزندان و والدينشـان را روزبـه روز افزايش می دهد. بر اين اسـاس 
پرسـش اصلـی عبارتنـد از: 1- الگوی سـبک نظارتی والديـن بر اسـتفاده نوجوانان از 
شـبکه های اجتماعـی چـه خصوصیاتـی دارد؟ 2- کـدام مؤلفه ها بر اين الگـو اثرگذار 
اسـت؟ 3- آیـا نقـش جـو عاطفـی خانـواده، شـکاف نسـلی و کارکـرد خانـواده بر اين 

امر تأثیـر دارد؟

مبانی نظری پژوهش
شـکافنسـلي:در عرف نسـل بـه افـرادي اطالق می شـود کـه تقريبـاً در يک 
يـا چنـد دهـه مشـخص متولـد شـده و در زمان يکسـان تقريباً هم سـن هسـتند. در 
فرهنـگ لغـت نسـل بـه معنـاي فرزنـد و ذريـه آمـده اسـت )کفاشـي، 1396: 70(. 
شـکاف نسـلي به عنـوان اختالفـي در نگرش يـا رفتار جوانـان و افراد سـالمندتر )چو1 
و فـن2، 2014( و مفهومـي اسـت که اختالفات فاحـش رواني، اجتماعـي، فرهنگي و 
تفاوت هـای معنـادار در بینش، آگاهـي، باورها و تصورات، انتظـارات، جهت گیری های 
ارزشـي و الگوهـاي رفتـاري میـان دو نسـل همزمـان در يـک جامعه نشـان می دهد 

)کفاشـي، 1396: 71(.
اعتيـادبهشـبکههایاجتماعی:ديويـس3 )1999ـ  2001( اصطـالح اعتیاد 
را  نوعـی وابسـتگی زيسـتی بیـن يک شـخص و يـک محرک )نوعـی مـواد( می داند. 
وی بیـن اسـتفاده بیمارگونـه خـاص4 و اسـتفاده بیمارگونـه کلـی5 از اينترنـت تمايز 
قايـل می شـود. اسـتفاده بیمارگونـه خاص، بـه شـرايطی بازمی گردد که افـراد به طور 
افراطـی، از اينترنـت بـرای اهـداف خاصـی اسـتفاده می کننـد و ايـن نـوع اسـتفاده، 
هدفمنـد بـوده و تمايل بـه محتوياتی خاص دارد، درحالی که اسـتفاده کلی بیمارگونه 
از اينترنـت، شـامل فعالیت هـای کلـی اتالف وقت )به سـرعت چک کردن ايمیل، سـر 
زدن بـه وب سـايت های مختلـف( اسـت تفاوت هايـی بیـن ايـن افـراد و ديگرانـی که 
از اينترنـت به طـور صحیـح اسـتفاده می کننـد، وجـود دارد. افـرادی کـه بـه اينترنت 
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وابسـته می شـوند، بیشـتر از کاربردهـای متقابلی مانند چـت، بازی و خريد اسـتفاده 
می کننـد؛ امـا بـه نظـر می رسـد افرادی کـه به اينترنت وابسـته نیسـتند و بیشـتر از 
کاربردهـای انحصـاری آن )فرسـتادن ايمیل و جسـت وجوی اطالعات( بهـره می برند 

)قاسـمی و ملک احمـدی، 2010(.
سـبکهاینظارتی:خانـواده اولیـن و مهم تريـن نظـام ارتباطي بـراي جوانان 
بـوده و همـه اعضـاي آن در حفظ سـالمت روان اهمیت دارند؛ چراکـه خانواده، منبع 
اصلـي مراقبـت و حمايت اسـت )ويدمر1 و همکاران، 2013(. نقـش و تأثیر والدين در 
سـبک نظارتـي نهفته اسـت. سـبک های نظارتي، الگويـي از پرورش فرزندان هسـتند 
کـه از تعامـل بهنجـار والدين و پاسـخ آنهـا به فرزندان شـکل می گیرد. اين سـبک از 
مؤلفه هـای مهـم الگويـي در تحـول جوانان در آينده اسـت )دسـتجريدن و همکاران، 
2008(. سـبک نظارتـی سـه مؤلفـه مهـم مقتدرانـه، مسـتبدانه و سـهل انگارانه دارد 

)هاو2 و همـکاران، 2011(.

پيشينه پژوهش
معید فـر و همـکاران )1386( مطالعـه ای را بـر روی 800 نوجـوان و جـوان 15 تا 
25 سـاله شـهر تهـران انجـام داده انـد که بر اسـاس نتايـج آن، اسـتفاده اعتیـادی از 
اينترنـت در بیـن برخی از نوجوانان و جوانان، با مسـائلی مانند نبود مسـئولیت پذيری 
اجتماعـی، انـزوای اجتماعی، فقـدان حمايت اجتماعی، ناکارآمـدی تحصیلی و کاری، 

ارتبـاط مسـتقیم و با احسـاس خود ارزشـی، ارتباط معکـوس دارد.
سـلیمی و همـکاران )1388( در پژوهشـی بـا عنـوان »ارتباطـات اينترنتـی در 
زندگـی: بررسـی نقـش ادراک حمايـت اجتماعـی و احسـاس تنهايـی در اسـتفاده از 
اينترنـت« بـه نتايجـی دسـت يافتنـد کـه مؤيد نقـش واسـطه گری احسـاس تنهايی 
خانوادگـی و اجتماعـی در پیوند حمايت اجتماعی و میزان اسـتفاده از اينترنت اسـت.
رحمانـی )1390( تأثیـر سـبک های فرزند پـروری را بـر جـو عاطفـی خانـواده 
مـورد بررسـی قـرار داده و دريافته اسـت کـه سـبک های فرزند پروری با جـو عاطفی 

خانـواده و کارکردهـای اجتماعـی کـودک رابطـه معنـا داری دارند.
حکیمـی و خسـروی )1391( رابطـه سـبک های فرزند پـروری والديـن و اعتیـاد 
بـه شـبکه های اجتماعـی بـا اختـالالت يادگیـری در دانش آمـوزان را مـورد بررسـی 
قـرار داده انـد. بر اسـاس نتايـج، بین سـبک های فرزند پـروری و اعتیاد به شـبکه های 
اجتماعـی بـا اختـالالت يادگیـری، رابطـه  معنـا دار وجـود دارد. از میـان مؤلفه هـای 
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سـبک فرزند پـروری و اعتیـاد به شـبکه های اجتماعی، سـبک فرزند پـروری مقتدرانه 
و سـپس اعتیـاد بـه اينترنـت، پیش بینی کننده های قوی تـر اختالل يادگیـری بودند.
زربخـش بحـری و همـکاران )2013( پژوهشـی را بـا عنوان »احسـاس تنهايی و 
اعتیـاد بـه اينترنـت در دانشـجويان« انجام داده اند کـه از نوع توصیفی ـ همبسـتگی 
بـوده و بـه روش مقطعـی انجـام پذيرفتـه اسـت. بر اسـاس يافته ها، احسـاس تنهايی 
و دو خـرده مقیـاس ارتبـاط بـا خانـواده و نشـانگان عاطفـی، همبسـتگی مثبـت و 
معنـاداری بـا اعتیـاد بـه اينترنت دارنـد. در بین متغیرهـای جمعیت شناسـی، ارتباط 
معنـاداری بیـن سـن و اعتیـاد بـه اينترنـت ديـده نشـده و میانگیـن نمره اعتیـاد به 
اينترنـت و احسـاس تنهايـی در بین مـردان و زنـان و همچنین در بین افـراد متأهل 

و مجـرد تفاوت معنـاداری وجـود ندارد.
وويتـس1 و همـکاران )2017( اثـرات فشـار اجتماعـی و خطـای فرزنـدان را بـر 
کنتـرل اسـتفاده از فضـای مجـازی از سـوی والديـن مورد بررسـی قـرار داده اند. اين 
مطالعـه بـر روی 124 نفـر از والدينـی کـه خـود شـاغل بوده اند انجام شـده اسـت و 
کنتـرل والديـن بـر اسـتفاده فرزنـدان از فضـای مجـازی، تحـت تأثیـر صحبت هـای 

همـکاران و رويـه افراطـی خـود فرزنـدان بوده اسـت.
راتـور2 و همـکاران )2017( مسـائل، چالش ها، امنیت و راه حل های شـبکه های 
اجتماعـی را در خانواده هـا مورد مطالعـه قرار داده اند. بر اسـاس نتايج، نبود کنترل 
والديـن بـر اسـتفاده فرزنـدان از شـبکه های مجـازی می توانـد تهديدهايـی جدی 
را متوجـه فرزنـدان کنـد. از سـوی ديگـر، اسـتفاده از روش های سـخت گیرانه هم 
نتوانسـته پاسـخ خوبـی بـه ايـن پديـده باشـد و بـه اشـتراک گذاشـتن فايل هـای 
چندرسـانه ای، بیشـترين کاربـرد شـبکه های اجتماعـی در میـان فرزنـدان بـوده 

است.
والکنبـورگ3 و همـکاران )2017( رابطـه بین اسـتفاده از سـايت های شـبکه های 
اجتماعـی از سـوی نوجوانان و عزت نفـس اجتماعی آنها را مورد مطالعـه قرار داده اند. 
در ايـن مطالعـه 852 نوجـوان 10 تـا 15 سـاله مـورد بررسـی قرارگرفته انـد و نتايج 
مطالعـه نشـان داده اسـت کـه رابطه ای قوی بین اسـتفاده از سـايت های شـبکه های 
اجتماعـی و عزت نفـس اجتماعـی نوجوانـان وجـود دارد؛ ايـن رابطـه، با کاهش سـن 

می شود. بیشـتر 
از  اسـتفاده  در  والديـن  فرزند پـروری  سـبک های  بیـن  رابطـه   )2016( ازگـور 
شـبکه های اجتماعـی از سـوی فرزنـدان و میزان اسـتفاده از شـبکه های اجتماعی از 

1. Wuyts
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سـوی آنان را مورد بررسـی قرار داده اسـت. بر اسـاس نتايج، بین سـبک فرزند پروری 
و اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی رابطه وجـود دارد.

چـو و فـن )2014( رابطـه بیـن بـازی والديـن و فرزنـدان در محیـط فنـاوری 
اطالعـات و جـو خانـواده را مـورد بررسـی قـرار داده انـد. جامعـه آمـاری متشـکل از 
والديـن دارای فرزنـد پیش دبسـتانی در تايـوان بـوده )450 خانـواده( و نتايج مطالعه 
نشـان داده اسـت کـه بـازی والديـن بـا فرزنـدان در محیـط فنـاوری اطالعـات، بـا 
سـبک های فرزند پـروری والديـن و جو خانواده رابطـه دارد. همچنین بـازی والدين و 
فرزنـدان در محیـط فنـاوری اطالعـات تعديل کننـده رابطـه بین سـبک فرزند پروری 

و جـو خانـواده بوده اسـت.
اسـن1 و همـکاران )2013( پژوهشـی را با عنـوان تجزيه وتحلیل ارتباط اسـتفاده 
از اينترنـت با احسـاس تنهايـی و خودکارآمدی اجتماعی دانشـجويان انجـام داده اند. 
بـر اين اسـاس، اعتیـاد به اينترنت با احسـاس تنهايـی، رابطه آماری معنـا داری دارد، 
اختـالف معنـی داری بین احسـاس تنهايـی دانشـجويان و اعتیاد بـه اينترنت خفیف، 
متوسـط و شـديد وجـود دارد، امـا اختـالف معنـا داری بیـن اسـتفاده از اينترنـت و 

خودکارآمـدی اجتماعـی ديده نمی شـود.
بـا توجـه بـه مطالعـات انجـام  شـده در داخل و خارج کشـور مشـخص می شـود 
کـه بین سـبک های نظارتـی والدين در اسـتفاده از فنـاوری اطالعات و سـبک فرزند 
پـروری، بـا اعتیاد فرزندان و اسـتفاده نادرسـت آنان از فناوری هـا، همچنین تغییر در 
خانـواده و کارکـرد آن، عواطـف و شـکاف روابـط بیـن والدين و فرزنـدان رابطه وجود 
دارد و پژوهشـگران مختلـف ايـن متغیرهـا را مـورد بررسـی قـرار داده انـد. در داخل 
کشـور در ايـن زمینه، بیشـتر از سـبک فرزند پـروری و رابطه آن با اعتیـاد به اينترنت 
و کارکردهـای خانـواده بحـث شـده اسـت؛ در مـورد متغیـر جديـد سـبک نظارتـی 
والديـن در اسـتفاده از فنـاوری اطالعات و ارتباطات توسـط فرزنـدان تحقیق جامعی 
صـورت نگرفتـه و ابعـاد ايـن مسـئله مطـرح نشـده اسـت و بنابراين پژوهـش حاضر، 
بـا نگاهـی بـه فرزند پـروری بر آن اسـت تـا خأل روشـن نبـودن رابطه سـبک نظارتی 
خـاص اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات از سـوی فرزنـدان را بـا اعتیـاد بـه شـبکه های 
اجتماعـی، ابعـاد مختلـف کارکرد خانواده، جو عاطفی و شـکاف نسـلی بررسـی کند.

نظريه اعتياد به اينترنت و شبکه های اجتماعی
الگـوی والديـن اخالق مـدار بـراون و تری وينـو )2006( شـامل دو دسـته عوامل 
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تأثیـر  الـف( ويژگی هـای فـردی2 و ب( ويژگی هـای موقعیتـی3 اسـت کـه تحـت 
متغیرهـای تعديل گـر قرار دارند. بر اسـاس اين الگـو، اثر عامـل ويژگی های موقعیتی 
تحـت تأثیـر زمینـه   اخالقـی1 ـ شـدت اخالقـی2 و زمینـه   اخالقـی ـ خودپايشـی3 
شـخصیتی  يـا  فـردی  ويژگی هـای  عامـل  تأثیـر  و  شـده  تعديـل  )خودمراقبتـی( 
تحـت تأثیـر متغیرهـای نیـاز بـه قـدرت ـ بازدارندگـی4 و اسـتدالل گری اخالقـی - 
بهره بـرداری اخالقـی5 تعديـل خواهـد شـد. از ديـدگاه گريفیتـز، اعتیـاد بـه فناوری 
به طـور عملیاتـی می توانـد به عنـوان اعتیـادی غیـر شـیمیايی )رفتـاری( کـه شـامل 
تعامل انسـان و دسـتگاه اسـت، تعريف شـود. اين اعتیاد ممکن اسـت انفعالی )مانند 
تلويزيـون( يـا فعـال )ماننـد بازی هـای يارانـه ای( باشـد و بـا جنبه هـای القاکننـده و 
تقويت کننـده ای کـه دارد، بـه افزايـش تمايـل اعتیادی کمـک کنـد )ملک احمدی و 
جعفريـان، 2011(. دو شـاخص اصلـی در اعتیـاد بـه اينترنت يعنی افزايش اسـتفاده 
از اينترنـت و ايجـاد مشـکل در زندگـی روزانـه ماننـد روابـط خانوادگـی، شـغلی يـا 
تحصیلـی و همچنیـن، دشـواری کاهـش دادن يـا قطع اسـتفاده از آن بـرای کاربران 
وجـود دارد. اسـتفاده از اينترنـت بـرای رفع خسـتگی در خـالل کار، درس و يا حتی 
تفريـح، مشـکل زا نیسـت بلکـه حتی مفیـد هم هسـت، خطر وقتی آشـکار می شـود 
کـه فـرد نتوانـد اسـتفاده اش را کنتـرل کنـد و ايـن امـر به نوبه خـود، بر فشـار روانی 
و اضطـراب وی دامـن بزنـد. از نظـر او، اعتیاد با سـاعات اسـتفاده از اينترنت رابطه ای 
نـدارد، ايـن محتـوای سـاعات گذرانـده شـده به صـورت آناليـن اسـت کـه می توانـد 
مشـکل زا باشـد. وابسـتگی به اينترنت، مشـکلی رفتاری اسـت که جنبه های فیزيکی 
خاصـی را کـه در اعتیـاد بـه مـواد و الـکل ديـده می شـود، نـدارد، امـا اعتیـاد فکری 
و احساسـی خطرناکـی اسـت )علـوی و همـکاران، 2010(. گروهـول6 در توضیح اين 
مسـئله کـه چـرا مـردم به گونـه ای اعتیـادآور از اينترنـت اسـتفاده می کننـد، الگـوی 

اسـتفاده مرضـی از اينترنـت را بـه شـرح زيـر ارائه کرده اسـت:
افسـونگریيـاوسـواس:زمانـی اسـت کـه محیـط برای فـرد تـازه بـوده و 
وی تـازه ، وارد ايـن محیـط شـده اسـت. يـا اينکـه کاربری قديمی اسـت کـه فعالیت 
جديـدی را در اينترنـت پیـدا کـرده اسـت. مرحلـه اول، به شـدت اعتیـادآور اسـت؛ 
درواقـع، ايـن حالـت تـا جايـی ادامه می يابـد که فـرد وارد مرحلـه دوم، يعنـی توهم 

زدايـی يا سـرخوردگی شـود.
توهمزدايـیيـاسـرخوردگی:در ايـن مرحلـه، فـرد نسـبت بـه فعالیتـی که 
اغلـب انجـام مـی داده، سـرخورده و بی تمايل می شـود. هـرگاه که فرد از ايـن مرحله 

1. Ethical context
2. Moral intensity (magnitude of consequences and social consensus)
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5. Moral reasoning - Moral utilization
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بگـذرد، به طـور حتـم، وارد مرحلـه سـوم يعنـی تعادل می شـود.
تعادل:نماد و مشـخصه بارز مرحله سـوم، تعادل اسـت. حتـی گاه اتفاق می افتد 
تمامـی ايـن مراحـل به صورت چرخشـی، در فرد تکرار می شـوند و سـیر ايـن مراحل 
به صـورت خطـی نیسـت. به ويژه، زمانی کـه فرد فعالیـت جديد، جالب ديگـری را در 
اينترنـت پیـدا می کنـد، ايـن مراحـل دوبـاره از نو آغـاز می شـوند. معتـادان در اغلب 
مـوارد »زندگـی دوم« يـا مفـری را بـرای »فرامـوش کـردن مشکالتشـان در هنـگام 
آناليـن بـودن ايجـاد می کنند، درسـت مانند همـان حالت کرختی و مسـتی که افراد 
معتـاد بـه الـکل در هنـگام نوشـیدن گـزارش می دهنـد« )فینیچـل2003،1(. الگوی 
ابیسـی2 در خصـوص تقابـل والدين با فرزندان در اسـتفاده از فناوری شـامل 4 مؤلفه 

به شـرح زير اسـت:
1.عمـلمتعـادل3:والدين به عنـوان افرادی کـه در زندگی شـخصی نیز به طور 

متعـادل رفتار می کنند، شـناخته  شـده اند.
2.ديـدگاه4:والديـن بدون اسـتثنا، دربردارنده ويژگی صداقت و درسـتی فردی 
هسـتند و همیشـه ديـدگاه مثبـت را بـر فرزنـدان و کارهـای آنـان حاکـم می کننـد. 
صداقـت و درسـتی فـردی، نگرشـی اسـت که بـه توضیح اثربخشـی کمـک می کند.

3.پـاداشوتنبيـه5:والديـن اخالقـی بـرای کارهـای اخالقـی فرزنـدان خود 
پـاداش در نظـر می گیـرد و انحرافـات آنان را به  نحـوی سـخت گیرانه تنبیه می کنند. 
والديـن اخالقـی بـرای در نظر گرفتن تنبیه و تشـويق، از معیارهای اخالقی اسـتفاده 

می کننـد.
4.حساسـيتاخالقـی6:والديـن اخالقـي مؤثـر، کارا و متعالـي هسـتند. اين 
والديـن، زمینـه را بـراي تمرکـز و ثبـات در اقدامـات و تصمیمات فراهم مي سـازند و 
درعین حـال کـه همـواره مسـائل اخالقی را در ذهـن دارند و بـرای اهداف شـان، آنها 

را در نظـر می گیرنـد )اوتـا7، 2012(.
نظريـهسـبکهاینظارتـیوالديـن:سـبک های نظارتـی والديـن از طريق 
تأثیـر بـر عزت نفـس، اسـتقالل، خودکنترلـی و راه هـای مقابلـه بـا تنیدگـی کودکان 
و نوجوانـان، سـاير رفتارهـای آنـان، ازجملـه عملکـرد تحصیلـی و رفتارهای سـازش 
نیافتـه و مشـکل آفرين را تحـت تأثیـر قـرار می دهنـد. کنتـرل و نظـارت والديـن بـر 
فرزنـدان، از عوامـل بازدارنـده و کاهش دهنـده مسـتقیم اثـرات منفـی شـبکه های 
اجتماعـی و همچنیـن کاهش دهنـده خطراتـی اسـت کـه در فضـای مجـازی ممکن 
اسـت فرزنـدان بـا آن روبـه رو شـوند )لونـگ و لـی، 2012 و والـک8 و همـکاران، 
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2010(. درعین حـال نظـارت سـخت گیرانه والدين بر اسـتفاده فرزندان از شـبکه های 
اجتماعـی نیـز می توانـد منجر عقب  مانـدن از فناوری هـای جديد و برخی مشـکالت 
در آينـده فرزنـدان شـود )کانکايـا1 و اوداباسـی2، 2009(. سـبک نظارتـی والدين در 
اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات شـامل کنتـرل در اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی، 
راهنمايـی بـرای فعالیت هـای آناليـن فرزنـدان، وضـع قوانینی بـرای تنظیم سـاعات 
اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی و اجـرای محدوديت هايـی برای بازداشـتن فرزندان 
از فعالیت هـای نامناسـب در شبکه هاسـت )ازگـور، 2016(. سـئوننز3 و بیرز4 )2012( 
سـه سـبک نظارتـی فعـال5، منفعـل6 و ترکیبـی7 را بـرای والديـن ارائـه داده انـد در 
سـبک نظارتـی فعـال، والدين تأثیر زيـادی بر اعمال فرزندانشـان دارنـد و بر کارهای 
آنـان نظـارت می کننـد، والديـن تعیین کننـده بسـیاری از کارهای فرزندان هسـتند، 
امـا در سـبک نظارتـی منفعـل، والديـن تأثیری بر اعمـال فرزنـدان ندارنـد و درواقع 
نسـبت بـه کارهـای آنـان بی تفاوت انـد. در سـبک نظارتـی ترکیبـی نیـز والديـن در 
مـرز بیـن دو سـبک نظارتـی بـاال قـرار دارنـد و تأثیرشـان بین اين دو سـبک اسـت 
)حکیمـی و خسـروی، 1391(. شـبکه های اجتماعـی، دارای امکانـات و تسـهیالت 
گوناگونـی بـرای کاربـران فراهـم می کنند، اما اسـتفاده کنتـرل نشـده، غیرآگاهانه و 
بسـیار زيـاد از آنهـا، خطراتـی را به ويـژه بـرای نوجوانـان و فرزنـدان خانواده ها در پی 
دارد. در همـان حـال کـه روابط افـراد، به ويژه کـودکان و نوجوانـان در جهان مجازی 
افزايـش می يابـد، از دامنـه آن در جهـان واقعـی کاسـته می شـود و به تدريـج اعتیـاد 
بـه شـبکه های اجتماعـی شـکل می گیـرد. اثـرات منفـی تحصیلـی )يانـگ و تونـگ 
2007(، جدايـی از اجتمـاع و خانـواده، افسـردگی )چـن و لیـن، 2015(، تمايـل بـه 
مزاحمت هـای اينترنتی برای سـرگرمی بیشـتر، کاهش روابط در خانـواده )آريکاک و 
اوزبـی، 2016( و برخـی مشـکالت عاطفی و روانـی مانند فاصله عاطفـی بین والدين 

و فرزنـدان می توانـد از اعتیـاد بـه شـبکه های اجتماعـی نشـئت بگیرد.

1. Cankaya
2. Odabasi
3. Seonenz

4. Bierz
5. active monitoring style
6. passive monitoring style

7. blended monitoring style
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جدول 1. تأثير فضای خانه و سبک نظارتی والدين بر فرزندان
Table 1. The effect of home space and parental supervision style on 

children
فضای 
واکنش و مشکالتنظارت والدينخانواده

فضای 
دموکراتیک

يک الگوی آگاه و باهوش، راهنمايی 
کننده و دارای انگیزه - همکاری و 
موفقیت خانواده از تشويق و نتايج 
منطقی استفاده می کنند و فضايی 
دوستانه، متعادل و منطقی توأم با 
فراهم می آورند. کودک برای بیان 

عقايد و نظريات مخالف احساس امنیت 
می کند.

کودک احساس می کند که دنیای اجتماعی 
او مطمئن، ايمن و منطقی است؛ او می تواند 
خود را برای زندگی دموکراتیک آماده کند.

فضای 
مستبدانه و 
سلطه جويانه

والدين پیروی بی چون وچرا و 
اطاعت کننده را می خواهند -خانه 

حالت نظامی دارد و قدرت حرف اول 
را می زند.

کودک ممکن است مؤدب باشد اما خجالتی 
و دچار تنش های عصبی است. توانايی 
حل مسائل و مشکالت خود را ندارند 
و برای پیروی از ديگران آماده است ـ 

کودک سرکش شده و منتظر است تا در 
بزرگ سالی دست به شورش بزند.

فضای 
رقابتی

خانواده بر موفقیت تأکید دارد و 
همیشه تالش می کند تا ديگران را از 

صحنه خارج سازد.

کودک نگران و مضطرب است و احساس 
ناامیدی و دلسردی می کند.

استانداردهای 
باال

پدر و مادر، انتظارات، اهداف و 
استانداردهای بااليی برای فرزندان 

دارند.

اگر کودک احساس کند که نمی تواند 
انتظارات پدر و مادرش را برآورده سازد، 

ممکن است مأيوس شود و انگیزه خود را از 
دست بدهد. وی حتی اگر کارش را خوب 

انجام داده باشد، نگران است.

فضای 
سرکوبگرانه

کودک برای بیان احساسات و افکار 
خود آزادی ندارد و اغلب مؤاخذه 

می شود.

خیال پرداز است و از برقراری ارتباط با 
ديگران خودداری می کند.

فضای 
مادی گرايانه

مالکیت اشیا بیشتر از روابط انسانی 
استعداد و خالقیت خود را از دست می دهد.دارای ارزش است

مراقبت 
بیش ازحد

محافظت زياد از فرزندان، آنان را 
از يافتن و درک نتايج فعالیت ها 

بازمی دارد.

احساس ضعف و ناتوانی می کند و نمی تواند 
به طور مستقل عمل کند ـ با کودکان ديگر 

بدخلقی می کند.
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فضای 
واکنش و مشکالتنظارت والدينخانواده

آزادی 
بیش ازحد

توجه بیش ازحد به کودک، برآورده 
ساختن تمام تمايالت او و فراهم 

آوردن هرگونه امکانات از ويژگی های 
والدين است.

در بزرگ سالی هم منتظر دريافت توجه 
است و از ارتباط با کودکان ديگر پرهیز 

می کند.

انتقاد زياد از کودک-کوچک و تحقیرکننده
بی ارزش کردن کودک - مسخره کردن

رفتارهای پرخاشگرانه و صدمه زدن به 
ديگران

احساس می کند کسی او را دوست ندارد.طرد يا نپذيرفتن کودکنبود پذيرش

احساس تأسف و ناراحتی در مورد خودش احساس ترحم و دلسوزی برای کودکترحم آمیزی
- از شرايط موجود رنج می برد.

منبع: يارمحمديان و همکاران، 1394

شکل 1. مدل مفهومي پژوهش
Figure 1. Conceptual model of research

 
 . مدل مفهومي پژوهش1شكل 

 ي استنباط ب.

اجتماعي دارای برازش   یهاشبكه  از استفاده نوجوانان بر والدین نظارتي  سبک تبیین  الگوی -1 ه یفرض
 است.

 
 ضریب مسیر و بار عاملي : 1مودار ن

سبک نظارتی والدین در استفاده از فناوری 
 :اطالعات و ارتباطات فرزندان

 اجتماعی  یهاکه شباعتیاد به 

 

 شکاف نسلی  

 

 

 کارکرد خانواده

 

 

 سبک نظارتی فعال

 سبک نظارتی منفعل 

 سبک نظارتی ترکیبی 

 جو عاطفی خانواده 

 

 

روش شناسی پژوهش
از  همبسـتگی  آن،  روش  و  کاربـردی  هـدف،  بـه  توجـه  بـا  حاضـر  پژوهـش 
از  اطالعـات،  بـرای جمـع آوری  اسـت.  بـوده  معـادالت سـاختاری  نـوع مدل يابـی 
پرسشـنامه های اسـتاندارد و محقق سـاخته اسـتفاده شـده و جامعـه آمـاری را کلیـه 
دانش آموزان دختر و پسـر سـال دوم دوره دوم دبیرسـتان های منطقه 5 شـهر تهران 
داده انـد کـه حـدود 6000 نفـر بوده انـد. به اين ترتیـب، بـا گرفتـن نمونـه به صـورت 

ادامه جدول 1.
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تصادفـی خوشـه ای از ايـن جامعـه آمـاری و از دبیرسـتان های مختلـف، می تـوان 
اطمینـان را يافـت کـه نمونـه قابل تعمیـم بـه گروه همسـاالن اسـت. تعـداد نمونه بر 
اسـاس قاعـده کاليـن )2010( يعنـی 20 نفـر بـرای هر مؤلفـه، در مجموع شـامل 7 
مؤلفـه، 140 نفـر بـوده که بـه روش نمونه گیری تصادفی خوشـه ای انتخاب شـده اند. 
بـه ايـن صـورت کـه از میـان تمامـی دبیرسـتان های منطقـه 5 شـهر تهـران، سـه 
دبیرسـتان دخترانـه و سـه دبیرسـتان پسـرانه )در مجمـوع 6 دبیرسـتان( انتخـاب و 
بررسـی شـده اند. از هر يک از اين 6 دبیرسـتان 2 کالس، انتخاب و از هر کالس، بین 
10 تـا 15 نفـر به صـورت تصادفـی انتخـاب شـده اند تا تعـداد 140 نفر بـرای مطالعه 
تکمیـل شـوند. مـالک ورود به پژوهش، شـامل دانش آموز دوره دوم دبیرسـتان بودن 
و تمايـل بـه همـکاری بـرای تکمیـل پرسشـنامه بـوده اسـت. در ايـن پژوهـش از 5 
پرسشـنامه اسـتفاده شـده که چهار مورد آن، اسـتاندارد و مورد ديگر، محقق سـاخته 
بـوده اسـت. پرسشـنامه ها پـس از تأيیـد روايـی و پايايـی، در اختیـار نمونـه آمـاری 
مطالعـه قـرار داده شـده اند و بـا توجـه بـه اينکـه در اين مطالعـه 5 پرسشـنامه مورد 
اسـتفاده قـرار گرفته، بـرای تأثیر نگذاشـتن ترتیب آن ها بر پاسـخ شـرکت کنندگان، 
ترتیـب قـرار گرفتن شـان بـرای افـراد مختلـف، متفـاوت بـوده اسـت. پرسشـنامه ها 

شـامل ايـن مـوارد بوده اند:
پرسشـنامه سـبک های نظارتـی اسـمال و کرنـز )1993(: ايـن پرسشـنامه 26 
سـؤالی بوده و روايی آن از سـوی شـعبانی و پورافشـاری )1384( تأيید شـده اسـت. 
در ايـن پرسشـنامه کـه سـبک نظارتی فعال، سـبک نظارتی منفعل و سـبک نظارتی 
ترکیبـی را در برمی گیـرد،3 سـؤال 6، 9 و 11 دارای نمره گـذاری معکـوس و سـاير 
سـؤاالت، دارای نمره گـذاری معمـول طیـف لیکـرت 5 درجـه ای بوده انـد. نمـره زيـر 
25، سـبک نظارتـی منفعـل نمـره بین 25 تا 40 سـبک ترکیبی و نمـره باالتر از 40 
سـبک نظارتـی فعال اسـت. ضريـب آلفای کرونبـاخ نیز 0/74 به دسـت آمده اسـت.

پرسشـنامه محقق سـاخته اعتیـاد بـه شـبکه های اجتماعـی: ايـن پرسشـنامه را 
پژوهشـگران مطالعـه حاضـر، تهیـه کرده و پـس از تأيید روايـی و پايايـی، در اختیار 
نمونـه آمـاری قـرار داده اسـت. پرسشـنامه 20 سـؤالی و پاسـخ های آن، از نوع طیف 
لیکـرت 5 گزينـه ای، شـامل محورهـای، میـزان آشـنايی بـا شـبکه های اجتماعـی،  
بـر  اجتماعـی  تأثیرگـذاری شـبکه های  اجتماعـی،  از شـبکه های  اسـتفاده  میـزان 
زندگـی فـردی و اجتماعـی دانش آمـوزان، میـزان موفقیـت در کنتـرل اسـتفاده از 

شـبکه های اجتماعـی بـوده اسـت.
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روش نمره گـذاری از 1 تـا 5 بـوده )خیلی زياد=5 و خیلی کم=1( و سـؤال معکوس 
مطـرح نشـده اسـت. نمـره کل بـاالی 25 اعتیاد بـه اينترنت و نمـره پايین تـر از آن، 
نبـود اعتیـاد بـه اينترنت را نشـان می دهـد. روايی پرسشـنامه نیـز با اسـتفاده ازنظر 
متخصصـان مـورد تأيیـد قـرار گرفتـه اسـت. همچنیـن بـرای محاسـبه پايايـی، 30 
پرسشـنامه بیـن نمونـه آمـاری در قالب يـک پیش آزمـون، توزيع و جمع آوری شـده 
و بـا اسـتفاده از روش آلفـای کرونبـاخ، عـدد 0/79 بـه دسـت آمده که نشـان دهنده 

پايا بودن پرسشـنامه اسـت. 
بـرای محاسـبه ضريـب قابلیـت اعتماد ابتـدا ابـزار اندازه گیری بـر روی يک گروه 
آزمودنـی اجـرا شـده و سـپس در فاصلـه زمانـی 1 هفتـه دوبـاره در همـان شـرايط، 
آزمـون بـر روی همان گـروه اعمال و ضريب همبسـتگی برابر )0/98( به دسـت آمد.

پرسشـنامه جـو عاطفـی خانـواده )ادراک شـده(: پرسشـنامه جـو عاطفـی خانواده، 
بـه روز شـده پرسشـنامه هیل بـرن اسـت. ايـن پرسشـنامه دارای 16 سـؤال و 8 متغیر 
فرعـی محبـت، نـوازش، تأيید کردن، تجربه های مشـترک، هديه دادن، تشـويق کردن، 
اعتمـاد و احسـاس امنیـت دارد کـه نمـره 35 بـه بـاال، جو عاطفـی خوب، نمـره 25 تا 
35 جـو عاطفـی قابل قبـول و نمـره زيـر 25 جـو عاطفـی سـرد را می رسـاند. ضريـب 
پايايـی آزمـون جـو عاطفـی خانـواده از طريـق آلفـای کرونبـاخ و باز آزمايـی محاسـبه 
شـده بـه ترتیـب 0/81 و 0/80 بـه دسـت آمده اسـت )جعفـری و همـکاران، 1392(.

پرسشـنامه  ايـن  )ادراک شـده(:   )1999( اولسـون  نسـلی  شـکاف  پرسشـنامه 
دارای 28 سـؤال بـا پايـه 8 عامـل همبسـتگی بـا پـدر و مـادر، مـدت تعامـل، مکان، 
تصمیم گیـری، ارتبـاط عاطفـی، روابـط زناشـويی و رابطـه والديـن با فرزندان اسـت. 
ايـن پرسشـنامه بـا پاسـخ های 5 گزينـه ای لیکـرت نیـز از کامـاًل موافـق تـا کامـاًل 
فاقـد سـؤال  برمی گیرنـد. پرسشـنامه  را در  تـا 1  از 5  نمره گـذاری  مخالـف و در 
معکـوس بـوده و نمـره 75 به باال، شـکاف نسـلی واضـح را می رسـاند. روايـی آن نیز 
از سـوی سـامانی )1381( تأيیـد شـده اسـت. مطالعه رضويـه و سـامانی )1379( در 
خصـوص ايـن مقیـاس، بر اسـاس 8 عامـل همبسـتگی با پـدر و مادر، مـدت تعامل، 
مـکان، تصمیم گیـری، ارتبـاط عاطفـی، روابط زناشـويی و رابطه والـد و فرزند، حاکی 
از کفايـت مقیـاس برای همبسـتگی فرد بـا خانواده بـود. ضريب آلفـا 0/90 و ضريب 

پايايـی بـرای کل مقیـاس 0/79 گزارش  شـده اسـت.
پرسشـنامه کارکـرد خانـواده مک ماسـتر )FAD( )ادراک شـده(: اين پرسشـنامه 
60 سـؤالی، خصوصیـات سـاختاری، شـغلی و تعاملـی خانـواده و 6 بعـد از عملکـرد 
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خانـواده را کـه شـامل؛ حـل مشـکل، نقش هـا، همراهـی عاطفـی، ارتبـاط، آمیـزش 
عاطفـی و کنتـرل رفتـار اسـت، مشـخص می کنـد. همچنیـن توانايـی خانـواده را در 
سـازش بـا حـوزه  وظايـف خانوادگـی بـر روی يـک مقیـاس لیکرتـی طراحـی شـده 
و نمـره کل بـاالی 125 کارکـرد خـوب، نمـره بیـن 90 تـا 125 کارکـرد متوسـط و 
نمـره پايیـن 90 کارکـرد ضعیـف خانـواده را می رسـاند. در پژوهـش علیـزاده و ملک 
خسـروی )1385( بیـن خرده مقیاس هـا، آلفـای کرونبـاخ 0/51 تـا 0/94 و بین تمام 
خرده مقیاس هـا و عملکـرد کلـی خانـواده، همبسـتگی 0/47 تا 0/97 به دسـت آمده 

اسـت )خانی مجـد و همـکاران،1391(.

يافته های پژوهش
الف(توصيفي

 نتايـج نشـان می دهـد که دختران و پسـران، هرکـدام 50 درصـد از حجم نمونه 
را تشـکیل داده انـد. توزيـع پراکندگي متغیرها نشـان می دهد که متغیـر جو عاطفی، 
دارای میانگیـن 2/89، متغیـر شـکاف نسـلی، دارای میانگین 3/14، متغیـر اعتیاد به 
شـبکه های اجتماعـی، دارای میانگیـن 3/50، متغیـر سـبک نظـارت، دارای میانگین 

3/51 و متغیـر عملکـرد خانواده، دارای میانگین 3/82 اسـت.
ب(استنباطی

فرضيـهيـک:الگـوی تبییـن سـبک نظارتـی والدين بـر اسـتفاده نوجوانـان از 
شـبکه های اجتماعـی دارای بـرازش اسـت.

نمودار 1. ضريب مسير و بار عاملی
Figure 1. Path coefficient and factor loading

 
 . مدل مفهومي پژوهش1شكل 

 ي استنباط ب.

اجتماعي دارای برازش   یهاشبكه  از استفاده نوجوانان بر والدین نظارتي  سبک تبیین  الگوی -1 ه یفرض
 است.

 
 ضریب مسیر و بار عاملي : 1مودار ن

سبک نظارتی والدین در استفاده از فناوری 
 :اطالعات و ارتباطات فرزندان

 اجتماعی  یهاکه شباعتیاد به 

 

 شکاف نسلی  

 

 

 کارکرد خانواده

 

 

 سبک نظارتی فعال

 سبک نظارتی منفعل 

 سبک نظارتی ترکیبی 

 جو عاطفی خانواده 
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نمودار 2. نتايج آزمون تی
Figure 2. T test results

 یآزمون ت  جینتا .3نمودار 

 

 

جدول 2. نتايج فرضيه يک
Table 2. Results of Hypothesis 1 

مؤلفه
Component

ضريب مسير
B.

سطح معنا داری
Sig.

0/730/01-0/738سبک های نظارتی ← اعتیاد به شبکه های اجتماعی

بر اساس نتايج به دست آمده از جدول 2، سبک های نظارتی بر اعتیاد به شبکه های 
اجتماعی در سطح اطمینان 95 درصد تأثیر مستقیم دارند. سطح معنا داری کمتر از 
0/05 و مقدار آماره تی بیشتر از 1/96 و شدت اين تأثیر برابر با 0/738 است. مقدار 
ضريب همبستگی در بررسی ارتباط، عبارت از 0/652- است که با توجه به منفی 

بودن عدد ضريب همبستگی نشان از وجود رابطه عکس دارد.
فرضيـهدوم:سـبک های نظارتـی و اعتیـاد بـه شـبکه های اجتماعـی از طريق 

جـو عاطفـی خانواده رابطـه غیرمسـتقیم دارند.

نمودار 3. ضريب مسير و بار عاملی
Figure 3. Path coefficient and factor loading مسیر و بار عاملی بیضر  .4نمودار 
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نمودار 4. نتايج آزمون تی
Figure 4. T test results

نتایج آزمون تی . 5نمودار  

 
جدول 3. نتايج فرضيه دوم

Table 3. Results of Hypothesis2
مؤلفه

Component
ضريب مسير 

B.
سطح معنا داری

Sig.

0/350/01سبک های نظارتی← جو عاطفی

0/150/01-جو عاطفی ← اعتیاد به شبکه های اجتماعی

0/01-0/71-سبک های نظارتی← جو عاطفی ← اعتیاد به شبکه های اجتماعی

بـر اسـاس نتايـج به دسـت آمده از جـدول 3، سـبک های نظارتـی به وسـیله جـو 
عاطفی در سـطح اطمینان 99 درصد تأثیر مسـتقیم دارند. سـطح معنا داری کمتر از 
0/05 و شـدت ايـن تأثیـر برابر با 0/358 اسـت. همچنین متغیـر میانجی جو عاطفی 
در سـطح اطمینـان 99 درصـد رابطه عکـس با اعتیاد بـه شـبکه های اجتماعی دارد. 
سـطح معنـی داری کمتـر از 0/05 و شـدت ايـن تأثیـر برابر بـا 0/154 - اسـت  و در 
نهايـت سـبک های نظارتـی بـا میانجی گـری جـو عاطفـی بـر اعتیـاد بـه شـبکه های 

اجتماعـی مؤثـر بـوده و شـدت اين تأثیـر برابر با 0/713- اسـت.

فرضيهسـوم:سـبک های نظارتـی و اعتیاد بـه شـبکه های اجتماعـی از طريق 
کارکـرد خانـواده رابطه غیرمسـتقیم دارند.
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نمودار 5. ضريب مسير و بار عاملی
Figure 5. Path coefficient and factor loading

 

عي از طریج کارکرد اانواده راب ه  اجتما  یهاشبكهنظارتي و اعتیاد به    یهاسبک  -3فرضیه
 دارند.  غیرمستقیم

 
 مسیر و بار عاملي بیضر .5نمودار 

 

 
 آزمون تي  جینتا .6نمودار 

 
 

نمودار 6. نتايج آزمون تی
Figure 6. T test results

به    یهاسبک  -4فرضیه اعتیاد  و  راب ه   یهاشبكه نظارتي  نسلي  طریج شكاف  از  اجتماعي 
 دارند.  غیرمستقیم

 
 ضریب مسیر و بار عاملي .7ر نمودا

 
 نتایج آزمون تي .8نمودار  

 

 
 جو عاطفي اانواده با کارکرد اانواده راب ه دارد. -5 هیفرض
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جدول 4. نتايج فرضيه سوم
Table 4. Results of Hypothesis 3

مؤلفه
Component

ضريب مسير
B.

سطح معنا داری
Sig.

0/540/01سبک های نظارتی← کارکرد خانواده

0/110/01-کارکرد خانواده ← اعتیاد به شبکه های اجتماعی

سبک های نظارتی← کارکرد خانواده ← اعتیاد به 
شبکه های اجتماعی

-0/710/01

به وسـیله  نظارتـی  سـبک های   ،4 جـدول  از  به دسـت آمده  نتايـج  اسـاس  بـر 
کارکـرد خانواده در سـطح اطمینان 95 درصد تأثیر مسـتقیم دارد )سـطح معنا داری 
کمتـر از 0/05( و شـدت ايـن تأثیـر برابـر با 0/544 اسـت. همچنین متغیـر میانجی 
کارکـرد خانـواده در سـطح اطمینان 95 درصـد، رابطه عکس با اعتیاد به شـبکه های 

اجتماعـی دارد )سـطح معنا داری کمتـر از 0/05(.

فرضيـهچهارم:سـبک های نظارتـی و اعتیاد به شـبکه های اجتماعـی از طريق 
شـکاف نسلی رابطه غیرمسـتقیم دارند.

نمودار 7. ضريب مسير و بار عاملی
Figure 7. Path coefficient and factor loading

۸نمودار   
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نمودار 8. نتايج آزمون تی
Figure 8. T test results

۹نمودار 

 

جدول 5. نتايج فرضيه چهارم
Table 5. Results of Hypothesis 4 

مؤلفه
Component

ضريب مسير
B.

سطح معنا داری
Sig.

0/740/01سبک های نظارتی← شکاف نسلی

0/130/01شکاف نسلی ← اعتیاد به شبکه های اجتماعی

سبک های نظارتی← شکاف نسلی ← اعتیاد به شبکه های 
اجتماعی

-0/740/01

بـر اسـاس نتايـج به دسـت آمده از جـدول 5، سـبک های نظارتـی بـه  وسـیله 
شـکاف نسـلی در سـطح اطمینـان 95 درصـد تأثیر مسـتقیم دارد )سـطح معنا داری 
کمتـر از 0/05( و شـدت ايـن تأثیـر برابـر با 0/747 اسـت. همچنین متغیـر میانجی 
شـکاف نسـلی در سـطح اطمینان 95 درصد رابطه مسـتقیم با اعتیاد به شـبکه های 
اجتماعـی دارد )سـطح معنـا داری کمتـر از 0/05( و شـدت اين تأثیر برابـر با 0/130 
اسـت. بـر اين اسـاس سـبک های نظارتی با میانجی گری شـکاف نسـلی بـر اعتیاد به 

شـبکه های اجتماعـی مؤثـر بوده و شـدت ايـن تأثیر برابـر با 0/741- اسـت.

فرضيهپنجم:جو عاطفی خانواده با کارکرد خانواده رابطه دارد.
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نمودار 9. ضريب مسير و بار عاملی
Figure9. Path coefficient and factor loading ۱۰نمو.دار

 

نمودار 10. نتايج آزمون تی
Figure 10. T test results ۱۱نمودار

 

جدول 6. نتايج فرضيه پنجم
Table 6. Results of Hypothesis 5 

مؤلفه
Component

ضريب مسير
B.

سطح معنا داری
Sig.

0/4910/01جو عاطفی ← کارکرد خانواده

بـر اسـاس نتايـج به دسـت آمده از جـدول 6، جـو عاطفی بـر کارکرد خانـواده در 
سـطح اطمینـان 95 درصـد تأثیر مسـتقیم دارد )سـطح معنـا داری کمتـر از 0/05 و 
مقـدار آمـاره تـی بیشـتر از 3/134( و شـدت ايـن تأثیر برابـر با 0/491 اسـت. مقدار 
ضريـب همبسـتگی در بررسـی ارتبـاط عبارت از 0/381 اسـت که با توجـه به مثبت 
بـودن عـدد ضريـب همبسـتگی، نشـان از وجـود رابطـه مسـتقیم دارد. به اين ترتیب 

جـو عاطفـی خانواده بـر کارکرد خانـواده تأثیرگذار اسـت.

فرضيهششم: کارکرد خانواده با شکاف نسلی رابطه دارد.
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نمودار 11. ضريب مسير و بار عاملی
Figure11. Path coefficient and factor loaging

 ضریب مسیر و بار عاملي  .9نمودار  

 

 
 کارکرد اانواده با شكاف نسلي راب ه دارد.  -6فرضیه 

 

 ضریب مسیر و بار عاملي .11نمودار 
 

 اف نسلي راب ه دارد.جو عاطفي اانواده با شك  -7 هیفرض

نمودار 12. نتايج آزمون تی
Figure 12. T test results

 
 ضریب مسیر و بار عاملي  .13نمودار 

 

 نتایج آزمون تي  .14نمودار 

جدول 7. نتايج فرضيه ششم
Table 7. Results of Hypothesis 6

مؤلفه
Component

ضريب مسير
B.

سطح معنا داری
Sig.

0/2890/01- کارکرد خانواده ← شکاف نسلی

بـر اسـاس نتايـج به دسـت آمده از جـدول، کارکـرد خانـواده بر شـکاف نسـلی در 
سـطح اطمینـان 95 درصد تأثیر عکس دارد )سـطح معنا داری کمتـر از 0/05، مقدار 
آمـاره تـی بیشـتر از 1/94( و شـدت ايـن تأثیر برابر با 0/289- اسـت. مقـدار ضريب 
همبسـتگی در بررسـی ارتبـاط عبـارت از 0/105 - اسـت که با توجه بـه منفی بودن 
عـدد ضريـب همبسـتگی نشـان از وجـود رابطـه عکـس دارد و کارکـرد خانـواده بـر 

شـکاف نسـلی تأثیرگذار است.

فرضيههفتم:جو عاطفی خانواده با شکاف نسلی رابطه دارد.
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نمودار 13. ضريب مسير و بار عاملی
Figure 13. Path coefficient and factor loaging

 
 ضریب مسیر و بار عاملي  .13نمودار 

 

 نتایج آزمون تي  .14نمودار 

نمودار 14. نتايج آزمون تی
Figure 14. T test results

 
 ضریب مسیر و بار عاملي  .13نمودار 

 

 نتایج آزمون تي  .14نمودار 

جدول 8. نتايج فرضيه هفتم
Table 8. Results of Hypothesis 7 

مؤلفه
Component

ضريب مسير
B.

سطح معنا داری
Sig.

0/7090/01-جو عاطفی ← شکاف نسلی

مقـدار ضريـب همبسـتگی در بررسـی ارتبـاط عبـارت از 0/226- اسـت کـه بـا 
توجـه بـه منفـی بودن عدد ضريب همبسـتگی، نشـان از وجـود رابطه عکـس دارد و 

به اين ترتیـب، جـو عاطفـی خانـواده بـر شـکاف نسـلی تأثیرگذار اسـت.
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بررسی روابط و ضرايب بين متغيرها

جدول 9. بررسی روابط و ضرايب بين متغيرها
Table 9. Investigation of relationships and coefficients between variables

ضريب مسيربررسی رابطه بين متغيرها
B.

0/738سبک های نظارتی ← اعتیاد به شبکه های اجتماعی

0/491جو عاطفی ← کارکرد خانواده

0/289-کارکرد خانواده ← شکاف نسلی

0/709-جو عاطفی ← شکاف نسلی

0/713-سبک های نظارتی← جو عاطفی ← اعتیاد به شبکه های اجتماعی

0/718-سبک های نظارتی← کارکرد خانواده ← اعتیاد به شبکه های اجتماعی

0/741-سبک های نظارتی← شکاف نسلی ← اعتیاد به شبکه های اجتماعی

سـبک های نظارتـی بـر اعتیـاد بـه شـبکه های اجتماعـی تأثیـر عکـس دارنـد 
و شـدت ايـن تأثیـر برابـر بـا 0/738 اسـت. جـو عاطفـی بـر کارکـرد خانـواده تأثیـر 
مسـتقیم دارد و شـدت ايـن تأثیـر برابـر با 0/491 اسـت. کارکـرد خانواده بر شـکاف 
نسـلی تأثیـر عکـس دارد و شـدت ايـن تأثیـر برابـر با 0/289- اسـت. جـو عاطفی بر 

شـکاف نسـلی تأثیـر دارد و شـدت ايـن تأثیـر برابر بـا 0/709- اسـت.
سـبک های نظارتـی بـا میانجی گـری جـو عاطفـی بـر اعتیـاد بـه شـبکه های 
اجتماعـی مؤثـر هسـتند و شـدت ايـن تأثیـر برابـر بـا 0/713- اسـت. سـبک های 
نظارتـی بـا میانجی گـری کارکـرد خانـواده بـر اعتیـاد به شـبکه های اجتماعـی مؤثر 
اسـت و شـدت اين تأثیـر برابر با 0/718- اسـت. سـبک های نظارتی بـا میانجی گری 
شـکاف نسـلی بـر اعتیـاد بـه شـبکه های اجتماعی مؤثر هسـتند و شـدت ايـن تأثیر 

برابـر با 0/741- اسـت.

بحث و نتيجه گيری
سـبک های نظارتـی والدين، بر اسـتفاده فرزنـدان از فناوری اطالعـات و ارتباطات 
فرزنـدان و اعتیـاد به شـبکه های اجتماعی، تأثیر مسـتقیم دارد؛ رفتار والدين و سـبک 

نظارتـی آنـان بر اسـتفاده فرزندان از شـبکه های اجتماعی آن ها تأثیرگذار اسـت.
اينترنـت محیطـی اسـت که بـه نوجوانان کمـک می کند تـا در جهـان اجتماعی 
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مخصـوص فعالیـت کننـد، امـا الزم اسـت کـه والديـن بـر فعالیت هـای آنـان در اين 
خصـوص نظـارت داشـته باشـند تـا هـم از حـد الزم تجـاوز نکننـد و هـم از آزار و 
اذيـت و سوء اسـتفاده ديگـران مصـون بماننـد. در ايـن میـان، سـبک های نظارتـی 
کـه والديـن بـرای اسـتفاده فرزنـدان از فناوری هـای اطالعـات و ارتباطـات در پیش 
می گیرنـد، بـا يکديگـر تفـاوت دارنـد. برخـی والديـن، نظـارت کمتـری بـر اسـتفاده 
فرزنـدان از شـبکه های اجتماعـی و فناوری اطالعـات دارند، درحالی کـه برخی ديگر، 
برنامه ريزی هـای سـخت گیرانه ای بـرای فرزنـدان خـود در نظـر گرفته انـد )رحمانـی، 
1390(. کنتـرل و نظـارت والديـن بـر فرزنـدان، از عوامـل بازدارنـده و کاهش دهنده 
مسـتقیم اثـرات منفـی شـبکه های اجتماعـی و همچنیـن کاهش دهنـده خطراتـی 
اسـت کـه در فضـای مجـازی ممکن اسـت فرزندان بـا آن روبه رو شـوند )لونگ و لی، 
2012؛ والـک و همـکاران، 2010(. درعین حال، سـبک نظارتی سـخت گیرانه والدين 
در قبـال اسـتفاده فرزنـدان از شـبکه های اجتماعی نیـز می تواند باعـث عقب ماندگی 
نوجوانـان از فناوری هـای جديـد و برخـی مشـکالت در آينـده آنـان شـود )کانکايا و 
اوداباسـی، 2009(. نظـارت والديـن بـر اسـتفاده از فنـاوری اطالعات، شـامل کنترل 
نحـوه اسـتفاده از شـبکه های اجتماعی، راهنمايـی برای فعالیت هـای آنالين فرزندان، 
وضـع قوانینـی بـرای تنظیـم سـاعات اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی و اجـرای 
محدوديت هايـی بـرای بازداشـتن فرزنـدان از فعالیت های نامناسـب در شبکه هاسـت 
)ازگـور، 2016(؛ بنابرايـن، بـا وجـود اين کـه انـواع فنـاوری و شـبکه های اجتماعـی 
نقـش مهمـی در زندگـی امـروز افـراد ايفـا می کننـد، خانـواده و والديـن مسـئولیت 
نظارتـی مهمـی در برابر اسـتفاده فرزنـدان از شـبکه های اجتماعی دارنـد )دوراگر1 و 

لیوينگسـتون2، 2012(.
اسـتفاده کنترل نشـده، غیرآگاهانه و بسـیار زياد از شبکه های اجتماعی، خطراتی 
را به ويـژه بـرای نوجوانـان و فرزندان خانواده هـا ايجاد خواهد  کـرد. در همان حال که 
روابـط افـراد، به ويـژه کودکان و نوجوانـان در جهان مجازی افزايـش می يابد، از دامنه 
آن در جهـان واقعـی کاسـته می شـود و به تدريـج، اعتیـاد بـه شـبکه های اجتماعـی 
شـکل می گیـرد. اثـرات منفـی تحصیلی )يانـگ و تونـگ، 2007(، جدايـی از اجتماع 
و خانـواده، افسـردگی )چـن و لیـن، 2015(، تمايل بـه مزاحمت هـای اينترنتی برای 
سـرگرمی بیشـتر، کاهـش روابـط در خانـواده )آريـکاک و اوزبـی، 2016( و برخـی 
مشـکالت عاطفـی و روانـی ماننـد فاصله عاطفـی بین والديـن و فرزنـدان می تواند از 

اعتیـاد بـه شـبکه های اجتماعی نشـئت بگیرد.

1. Duerager
2. Livingstone
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- جـو عاطفـی خانـواده بـا سـبک های نظارتـی و اعتیاد بـه شـبکه های اجتماعی 
رابطـه غیرمسـتقیم دارد. همسـو بـا ايـن پژوهـش، حکیمـی و خسـروی )1391( 
رابطـه بیـن سـبک های فرزنـد پـروری والديـن و اعتیـاد بـه شـبکه های اجتماعـی با 
اختـالالت يادگیـری در دانش آمـوزان را مـورد بررسـی قـرار داده انـد. نتايـج  بیـن 
سـبک های فرزند پـروری و اعتیـاد بـه شـبکه های اجتماعـی بـا اختـالالت يادگیـری 
رابطـه  معنـی دار وجـود دارد. از میـان مؤلفه هـای سـبک فرزنـد پـروری و اعتیـاد به 
شـبکه های اجتماعـی، سـبک فرزند پـروری مقتدرانـه و سـپس اعتیـاد بـه اينترنـت، 
پیش بینـی کننده هـای قوی تـر اختالل يادگیـری بودند. همچنیـن  رحمانی )1390( 
تأثیـر سـبک های فرزنـد پـروری را بـر جـو عاطفی خانـواده مورد بررسـی قـرار داد و 
دريافـت کـه بیـن سـبک های فرزند پـروری بـا جـو عاطفـی خانـواده و کارکردهـای 
اجتماعـی کـودک رابطـه معنی دار برقرار اسـت. همچنیـن راتور و همـکاران )2017( 
خانواده هـا  در  را  اجتماعـی  راه حل هـای شـبکه های  و  امنیـت  مسـائل، چالش هـا، 
مـورد مطالعـه قـرار دادنـد؛ نتايـج نشـان داد کـه در صورت نبـود کنترل بر اسـتفاده 
فرزنـدان از شـبکه های مجـازی، ممکـن اسـت تهديدهايی جـدی متوجه آنان شـود 
و درحالی کـه اسـتفاده از روش هـای سـخت گیرانه هـم نتوانسـته پاسـخ خوبـی بـه 
ايـن پديـده باشـد. بـه اشـتراک گذاشـتن فايل هـای چندرسـانه ای بیشـترين کاربرد 
شـبکه های اجتماعـی در میـان فرزندان بوده اسـت. فضـای اينترنت بـا جذابیت های 
خـود، سـاعت ها فرزنـدان را بـه خـود مشـغول می سـازد و موجبـات سـرگرمی آنـان 
را فراهـم می کنـد. به اين ترتیـب، کـودکان و نوجوانـان بـه چنیـن محیطـی بسـیار 
عالقه منـد می شـوند و سـعی می کننـد بیشـتر وقـت خـود را در مقابـل رايانـه و در 
فضـای مجـازی و شـبکه های اجتماعـی بگذراننـد؛ امـری کـه موجـب می شـود در 
فضـای خانـه قـرار گیرنـد و رابطه شـان آن هـا بـا ديگـر اعضـای خانـواده و همچنین 
والديـن کمتـر  شـود. با کمرنگ شـدن روابـط عاطفی در خانواده، شـکافی بین نسـل 

جديـد و والديـن بـه وجـود می آيـد کـه همـه اعضـا را تحـت تأثیـر قـرار می دهد.
کارکـرد خانـواده بـا سـبک های نظارتـی و اعتیاد به شـبکه های اجتماعـی رابطه 
غیرمسـتقیم دارد. چیـن هوی سـو و همـکاران )2017( تأثیر والديـن و همتايان را بر 
اعتیـاد فرزنـدان بـه فعالیت هـای مجـازی خطرنـاک در اينترنـت مـورد مطالعـه قرار 
دادنـد. نتايـج نشـان داد کـه نوجوانـان از غیبـت والديـن بـرای پرداختـن بـه چنین 
کارهايـی در فضـای مجـازی اسـتفاده می کننـد؛ همچنین وجـود همتايـان محرک، 
بیشـترين نقـش را در گرايش آنان به سـمت فعالیت های خطرنـاک در فضای مجازی 
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دارد و بیشـترين نقـش پیشـگیری کننده، متوجـه والدين اسـت. موافق بـا اين نتايج، 
ازگـور )2016( رابطـه بین سـبک های فرزنـد پروری والديـن در اسـتفاده فرزندان از 
شـبکه های اجتماعـی و میزان اسـتفاده آنان از شـبکه های اجتماعی را مورد بررسـی 
قـرار داد. بـر ايـن اسـاس بین سـبک فرزند پـروری والدين و نظـر فرزنـدان در آن، در 
اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی رابطـه وجود دارد. با شـتاب گرفتن روند دسـتیابی 
همـگان بـه فناوری هـای اطالعاتـی و ارتباطـی، شـبکه های اجتماعـی به عنـوان يکی 
از اجـزای مهـم زندگـی افـراد، به خصـوص نوجوانـان و جوانـان مطرح شـده اند. مهیا 
شـدن ايـن امکانـات و فرصت هـای دسـتیابی بـه اطالعات باعث شـده تا شـبکه های 
اجتماعـی در زمینه هـای گوناگـون از سـوی فرزنـدان خانواده هـا مورداسـتفاده قـرار 
گیرنـد )ازگـور، 2016(. در سـبک نظارتـی فعـال، والديـن تأثیـر زيـادی بـر اعمـال 
فرزنـدان و نظـارت بـر امـور آنهـا دارنـد و درواقـع، تعیین کننـده بسـیاری از کارهای 
فرزنـدان هسـتند، در سـبک نظارتـی منفعـل، والديـن تأثیـری بـر اعمـال فرزنـدان 
ندارنـد و در واقـع نسـبت بـه کار آنها بی تفاوت هسـتند و در سـبک نظارتی ترکیبی، 
والديـن در مـرز بیـن دو سـبک نظارتی ياد شـده قرار دارند و تأثیرشـان بیـن اين دو 

سـبک اسـت )حکیمی و خسـروی، 1391(.
شـکاف نسـلی بـا سـبک های نظارتـی و اعتیـاد بـه شـبکه های اجتماعـی رابطه 
غیرمسـتقیم دارد. در بیـن سـال های 1998 تـا 2013 کاروالیو1 و همـکاران )2015( 
در 5 حـوزه گرايـش بـه فنـاوری اطالعـات، الگوهـای اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات، 
انسـجام خانـواده، نقش هـا و قوانیـن نشـان دادنـد کـه فناوری هـای اطالعاتـی و 
ارتباطـی، ضمـن ايجـاد تغییـر در کارکـرد خانـواده، تقابل هـای جديـدی را خلـق و 
الگوهـای نسـبتی و رابطـه ای تـازه را بازآفرينـی کـرده اسـت. شـکاف نسـلی درواقع، 
جنبـه آشـکار اسـتفاده بیش ازحـد دانـش آمـوزان از شـبکه های اجتماعـی و اعتیـاد 
آنهـا بـه ايـن شبکه هاسـت. کاينـا2 و همـکاران )2014(  نشـان دادند که بیـن رفتار 
والديـن بـا فرزنـدان و اعتیـاد بـه شـبکه های اجتماعی، همچنیـن بیـن خودکنترلی 
و اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی در میـان نوجوانـان، رابطـه وجـود دارد. يکـی از 
اثـرات مهـم فنـاوری بـر خانواده هـا، شـکاف نسـلی يـا گسسـت فرهنگی اسـت )چو 
و فـن، 2014(. در ايـن میـان سـرعت توسـعه فنـاوری شـکاف بیـن نسـل فرزنـدان 
و والدينشـان را بسـط داده اسـت )سـنورمانچی و همـکاران، 2014(. کسـانی کـه 
به طـور دائـم از شـبکه های اجتماعـی اسـتفاده می کننـد، نمی تواننـد فعالیت هـای 
ديگـری انجـام دهنـد زيـرا وب گـردی و چـت شـبانه روزی در گروه ها به آنـان مجال 

1. Carvalho 2. Caina
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انجـام دادن کارهـای ديگـر را نمی دهـد. بـرای مثـال، خانواده ها اغلب با اين مشـکل 
روبـه رو هسـتند کـه فرزندشـان دائـم در اتاق خـودش می مانـد و بیـرون نمی آيد، در 
مهمانی هـا شـرکت نمی کنـد، تمام وقـت خـود را صـرف اينترنـت و فضـای مجـازی 
می کنـد، در برخـی مـوارد، بـرای خـوردن غـذا هـم از اتـاق خـود بیـرون نمی آيـد.  
جـو عاطفـی خانـواده بـر کارکـرد آن تأثیرگـذار اسـت. بـه شـبکه های اجتماعـی در 

نوجوانـان چینـی مـورد بررسـی قـرار داده اند.
مـدل نهايـی ايـن مطالعـه نشـان می دهـد که بیـن رفتـار والديـن با فرزنـدان و 
نوجوانـان و اعتیـاد بـه شـبکه های اجتماعـی؛ همچنین بیـن خودکنترلی و اسـتفاده 
از شـبکه های اجتماعـی در میـان نوجوانـان، رابطـه وجـود دارد. سـبک های نظارتـی 
عالوه بر اثری که بر نوع مصرف و اسـتفاده از شـبکه های اجتماعی از سـوی فرزندان 
دارنـد، بـر ديگـر شـاخص های درونـی خانـواده نیـز اثرگذارنـد. بـا تغییر سـبک های 
نظارتـی، جـو عاطفـی خانواده نیز ممکن اسـت دسـتخوش تغییر شـود. جـو عاطفی 
خانـواده می توانـد شـکل دهنده روابـط بیـن فرزنـدان بـا يکديگـر و بـا والدين باشـد. 
بـا بهتـر شـدن جـو عاطفی خانـواده، درواقـع همه اعضـا، سـعی در مراعـات يکديگر 
دارنـد و بـا ازخودگذشـتگی اهـداف خانـواده را مقـدم می شـمرد. در شـکل گیری 
رفتـار و ديدگاه هـای اجتماعـی کـودک، جنبه های عاطفـی روابط والديـن و فرزندان 
نقـش مهمـی  دارد، در خانواده هايـی کـه والديـن، رفتارهـای محبت آمیـز دارنـد، 
به طورمعمـول کـودکان نیـز بـا رفتارهـای اخالقـی مثبـت، با احتـرام به ديگـران و با 
انگیزه پیشـرفت رشـد می کننـد. درواقع جو عاطفی خانواده دارای منشـأ بسـیاری از 
مسـائل ديگـر بـرای فرزنـدان ازجمله ايجاد جـو عاطفـی در قالب روابـط اجتماعی و 

عاطفـی فرزنـدان در اجتماع اسـت )رحمانـی، 1390(.
- کارکـرد خانـواده بـر شـکاف نسـلی تأثیرگـذار اسـت. و بـه نظـر إزوس و تـودا 
)2013( ويژگی هـای شخصیتی شـان بـا اعتیـاد بـه اينترنـت مرتبط اسـت. همچنین 
رابطـه آمـاری معنـی داری بیـن اعتیاد بـه اينترنت و مشـکالت در خانـواده، وضعیت 
افسـردگی، وابسـتگی بـه تلفـن همـراه و احسـاس تنهايـی وجـود دارد. تیتسـیکا1 و 
همـکاران )2011( بـه ايـن نتیجـه رسـیدند کـه اعتیـاد بـه شـبکه های اجتماعی در 
میـان نوجوانـان با روابـط خانوادگی مشـکل دار، عملکرد تحصیلی ضعیـف، رفتارهای 
پرخطـر، مشـکالت عاطفـی و برخـی شـرايط روانـی ماننـد افسـردگی مرتبط اسـت. 
همچنیـن دور شـدن خانواده هـا از کارکردهـای اصلی خود که همـان تأمین نیازهای 
فرزنـدان و والديـن ازلحـاظ عاطفـی و غیر عاطفی اسـت، می تواند دور شـدن عاطفی 
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فرزنـدان از والديـن را موجـب شـود و بـا توجـه بـه اينکـه فرزنـدان در ايـن زمینـه 
آنـان،  سـوی  از  اجتماعـی  شـبکه های  بی رويـه  از  اسـتفاده  و  هسـتند  مسـتعدتر 
می توانـد ايـن امـر را سـرعت ببخشـد. ازنظر کارکـرد خانـواده نیز اجتماعی شـدن و 
آشـنايی بـا قوانین، نقش هـا و ارزش های فرهنگـی به طور طبیعی در خانـواده صورت 
می پذيـرد و فـرد در تعامـالت ابتدايـی خـود بـا خانـواده بـه يـک موجـود اجتماعـی 
تبديـل می شـود. کارکردهای خانواده ممکن اسـت بسـیار متنوع باشـند، امـا کارکرد 
اصلـی آن بايـد بـرآوردن نیازهـای فـردی اعضـای خانـواده باشـد )ون و همـکاران، 
2014(. مک  ماسـتر1 کارکـرد خانـواده را موفقیـت در ايفـای نقش هـای محول شـده 
بـه خانـواده می دانـد. وی بـرای عملکـرد )کارايـی( خانـواده، 6 بعـد کارکـردی يعنی 
حـل مسـئله، ارتبـاط، نقش هـا، پاسـخ دهی عاطفی، آمیـزش عاطفی، کنتـرل رفتار و 

يـک بعـد عمومـی را نام  برده اسـت.
جـو عاطفـی خانـواده بـر شـکاف نسـلی تأثیرگـذار اسـت. زربخـش بحـری و 
همـکاران )2013( نشـان دادنـد کـه احسـاس تنهايـی و دو خـرده مقیـاس ارتبـاط 
بـا خانـواده و نشـانگان عاطفی، همبسـتگی مثبـت و معنـاداری با اعتیاد بـه اينترنت 
دارنـد. در بیـن متغیرهـای جمعیت شناسـی، ارتباط معنـاداری بین سـن و اعتیاد به 

اينترنـت ديـده نمی شـود. 
بـا بهبـود جـو عاطفـی، فرزنـدان بیشـتر در جمـع خانـواده مانـده و می تواننـد 
مدت زمـان بیشـتری را بـا والديـن بگذرانند و نیازهـای خود را مطرح کننـد. فرزندان 
بـرای پیشـرفت و موفقیـت، نیـاز بـه رشـد مهارت هـای رفتـاری و بین فـردی، مانند 
توانايـی کنتـرل خشـم، همـکاری، گـوش کـردن، ارتبـاط برقـرار کـردن، بـه تأخیـر 
انداختـن لذت هـا دارنـد و بـه نظـر می رسـد کـه به طـور عمـده،  والديـن مسـئول 
ياری کـردن فرزندانشـان بـرای به دسـت آوردن برخـی مهارت ها هسـتند. در صورت 
کـه فرزنـدان فاقـد اين مهارت هـای پايه و اساسـی باشـند، ارتباطات و رفتـار والدين 
اثـرات عمیقـی بـر تحول و بهزيسـتی عاطفـی هیجانی آنهـا خواهد داشـت. مطالعات 
نشـان می دهـد کـه بی کفايتـی والدين بـا رفتارهای انحرافـی در کـودکان و نوجوانان 
مرتبـط اسـت و تغییـر در رفتار والديـن می تواند اعمـال پرخاشـگرانه و ضداجتماعی 
را اصـالح کنـد. طبـق مطالعاتی که بـه تأثیر کنترل والديـن بر فرزنـدان پرداخته اند، 
کنتـرل والديـن بـا هويت، عزت نفـس و پیشـرفت تحصیلی فرزنـدان رابطـه دارد. در 
سـايه تحـوالت اجتماعـی در جامعـه در حـال گـذار ايـران بـه داليل متعـدد ازجمله 
اشـتغال والديـن بـه امور خـارج از منزل،  حضور کمتـر افراد خانـواده در کنار يکديگر 

1. Mc Master
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و وقـت کمتـر بـرای تعامـل رودررو، مسـیرهای جبـران ايـن نیـاز به سـمت مجازی 
شـدن پیـش مـی رود. دسـتگاه های جديـد ارتباطـی )شـبکه های مجـازی( آسـان تر، 
ارزان تـر و در دسـترس تر هسـتند و بـه همیـن دلیـل، اسـتفاده از آنها بـرای کاربران 
جذاب تـر اسـت؛ به اين ترتیـب کمبـود ارتباطـات میـان فـردی در جامعـه، به راحتـی 
از طريـق ايـن سیسـتم جبـران می شـود. متأسـفانه رشـد ايـن فضـا و اجـازه ورود 
بـه ايـن راه، در ايـران به سـرعت و بـدون تحقیـق اتفـاق افتـاد و شـايد بـه همیـن 
دلیـل مشـکالت زيـادی را ايجـاد کـرد. اينکـه جوانـان و میانسـاالن وارد ايـن فضاها 
شـده اند، چنـدان قابـل جلوگیـری و کنترل نبود، چراکـه هر يک، به تناسـب نیازهای 
کاری و اطالعاتـی خـود، داليلـی داشـته اند، امـا ورود بی حدوانـدازه نوجوانـان بـه 
چنیـن فضاهايـی غیرقابل توجیـه اسـت. بـر ايـن اسـاس وارد فضـای مجازی شـده و 

آسـیب های متعـددی می بیننـد. 
منابع
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Abstract:
The present study examines the causal model of the structural model 

of the monitoring style and addiction to social networks mediated by 
the generation gap. This research is applied in terms of purpose and 
correlation in terms of method. Data collection tools consist of 5 standard 
questionnaires of Small and Kerns monitoring styles (1993); Emotional 
atmosphere of familie of Jafari Harandi and Rajaei Mousavi (2016); 
Olson Generation Gap (1999); The family function of mcmaster (2002) 
and researcher-made (social media addiction). The statistical population 
includes all Sophomore students in the 5th district of Tehran, which is 
about 6000 people. The sample size consisted of twenty people for each 
element (totally 7 elements); 140 people were selected by multi-stage 
cluster random sampling method. The results showed that the types of 
perceived parent monitoring styles in the use of children’s information 
and communication technology are directly related to addiction to social 
networks. There was an indirect relationship between family emotional 
atmosphere, family function, and generation gap with monitoring styles 
and social media addiction. The emotional atmosphere of the family was 
also directly related to the family function that related to the generation 
gap.

Keywords: Parental Monitoring Style, Adolescents, Social Networks, 
Family Emotional Atmosphere, Generation Gap
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