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چکیده
در پژوهـش حاضـر بـه آزمـون مـدل علـی سـبک نظارتـی و اعتیاد به شـبکههای
اجتماعـی بـا میانجیگـری شـكاف نسـلي پرداخته شـده اسـت .این پژوهش بـا توجه
بـه هـدف ،کاربـردی و از نظـر روش ،همبسـتگی از نـوع مدلیابی معادالت سـاختاری
بوده اسـت .ابزار آن نیز از  5پرسشـنامه اسـتاندارد؛ سـبکهای نظارتی اسـمال و کرنز
()1993؛ پرسشـنامه جـو عاطفـی خانواده جعفری هرندی و رجایی موسـوی ()1395؛
پرسشـنامه شـکاف نسـلی اولسـون ()1999؛ پرسشـنامه کارکـرد خانواده مکماسـتر
( )2002و یـک پرسشـنامه محققسـاخته (اعتیـاد بـه شـبکههای اجتماعی) تشـکیل
شـده اسـت .جامعـه آمـاری ،کلیـه دانشآمـوزان دختـر و پسـر سـال دوم دوره دوم
دبیرسـتانهای منطقـه  5شـهر تهـران را که حدود  6000نفـر بودهانـد ،در برگرفته و
تعـداد نمونـه بر اسـاس قاعـده کالین ( )2010بیسـت نفر برای هر مؤلفـه (در مجموع
 7مؤلفـه) یعنـی  140نفـر نمونـه بـوده کـه بـا روش نمونهگیـری تصادفی خوشـهای
چندمرحلـهای انتخـاب شـدهاند .نتایج نشـان داده اسـت کـه انواع سـبکهای نظارتی
ادراکشـده والدیـن بـا اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات فرزنـدان بـر اعتیاد
بـه شـبکههای اجتماعـی رابطـه مسـتقیم دارد و رابطـه جو عاطفـی خانـواده ،کارکرد
خانـواده و شـکاف نسـلی ،بـا سـبکهای نظارتـی و اعتیـاد بـه شـبکههای 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

شـبکههای اجتماعـی متشـکل از گروهـی از افـراد یا سـازمانهای دارای سـلیقه
یـا منافـع مشـترک هسـتند که برای دسـتیابی بـه اهدافی خـاص گرد هـم میآیند.
پیشـینه اولیـن ارتباطـات و شـبکههای مجـازی ،بـه کاربـران ایمیـل میرسـد.
نخسـتین شـبکههای اجتماعـی در غالـب گروههـای یوزنـت 1بـرای افـراد بـا عالیـق
یکسـان شـکل گرفـت و افـراد عضـو کـه در آن ،زمـان اسـتفادهکنندگان از اینترنـت
و اغلـب ،برنامهنویسـان بودنـد ،همگـی دغدغههـای یکسـانی در مـورد بهکارگیـری
ف ّنـاوری داشـتند .از امکانـات منحصربهفرد این شـبکههای اجتماعی امـکان برقراری
ارتبـاط بیـن افـراد از طریـق چـت رومها بـود .ازآنجاکه اولیـن شـبکههای اجتماعی،
کاربـران مختـص خود را داشـتند ،در بین مردم عـادی و کاربران رایانه شناختهشـده
نبودند (آل آسـام 2و سـامارا .)2016 ،3در حال حاضر ،شـبکههای اجتماعی ،امکانات
و تسـهیالت گوناگونـی را بـرای کاربـران فراهـم کردهاند ،اما اسـتفاده کنترل نشـده،
غیرآگاهانـه و بسـیار زیـاد از آنهـا ،خطراتـی را بـرای کاربـران در خانوادههـا ایجـاد
میکنـد .اثـرات منفـی تحصیلـی (یانـگ 4و تونـگ ،)2007 ،5جدایـی از اجتمـاع و
خانـواده ،افسـردگی (چـن 6و لیـن ،)2015 ،7تمایل بـه مزاحمتهـای اینترنتی برای
سـرگرمی بیشـتر ،کاهـش روابـط در خانـواده (آریـکاک 8و اوزبـی )2016 ،9و برخـی
مشـکالت عاطفـی و روانـی ،مانند فاصلـه عاطفی بین والدیـن و فرزنـدان میتواند از
اعتیـاد بـه شـبکههای اجتماعی نشـئت بگیـرد .کنترل و نظـارت والدین بـر فرزندان
از عوامـل بازدارنـده و کاهشدهنـده مسـتقیم اثـرات منفـی شـبکههای اجتماعـی
و همچنیـن ،کاهشدهنـده خطراتـی اسـت کـه در فضـای مجـازی ممکـن اسـت
فرزنـدان بـا آن روبـهرو شـوند (لونـگ 10و لـی .)2012 ،11سـبک نظارتـی والدین در
اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات ،شـامل کنتـرل در اسـتفاده از شـبکههای اجتماعـی،
راهنمایـی بـرای فعالیتهـای آنالیـن فرزنـدان ،وضـع قوانینی بـرای تنظیم سـاعات
اسـتفاده از شـبکههای اجتماعـی و اجـرای محدودیتهایـی برای بازداشـتن فرزندان
از فعالیتهـای نامناسـب در شبکههاسـت (ازگـور .)2016 ،12امروزه بـا ورود اینترنت
و فنـاوری جدیـد بـه عرصـه خانوادههـا ،شـاهد هسـتیم کـه والدیـن و فرزنـدان،
سـاعتهای متمـادی در کنـار یکدیگـر مینشـینند ،بـدون آنکـه حرفی بـرای گفتن
داشـته باشـند .دیگـر کمتـر نشـانی از خانوادههایـی میبینیم کـه والدیـن و فرزندان
دورهـم دربـاره موضوعـات مختلـف خانوادگـی و کاری گفتگـو کننـد و نظـر یکدیگر
را دربـاره موضوعـات مختلـف جویـاشـوند .در شـرایط فعلـی روابـط موجـود میـان
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والدیـن و فرزنـدان بـه سـردی گراییـده و دو نسـل ،به دلیـل تفاوتهـای اجتماعی و
تجربههـای زیسـته مختلـف زندگـی را از دیـدگاه خـود مینگرنـد و مطابـق با بینش
خـود تفسـیر میکنند .نسـل دیـروز (والدین) احسـاس دانایـی و با تجربگـی میکند
و نسـل امـروز (فرزنـدان) کـه خواهـان تطابـق بـا پیشـرفتهای روز اسـت ،واکنـش
نشـان میدهـد و چـون از پـس منطـق و نصیحتهـای ریشـهدار و سرشـار از تجربه
آنهـا برنمیآیـد ،بـه لجبـازی روی مـیآورد .در ایـن میـان ،سـرعت توسـعه فناوری،
شـکاف بیـن نسـل فرزندان و والدینشـان را روزبـهروز افزایش میدهد .بر این اسـاس
پرسـش اصلـی عبارتنـد از -1 :الگوی سـبک نظارتی والدیـن بر اسـتفاده نوجوانان از
شـبکههای اجتماعـی چـه خصوصیاتـی دارد؟  -2کـدام مؤلفهها بر این الگـو اثرگذار
اسـت؟  -3آیـا نقـش جـو عاطفـی خانـواده ،شـکاف نسـلی و کارکـرد خانـواده بر این
امر تأثیـر دارد؟

مبانی نظری پژوهش

شـکاف نسـلي :در عرف نسـل بـه افـرادي اطالق میشـود كـه تقریبـاً در يك
يـا چنـد دهـه مشـخص متولـد شـده و در زمان يكسـان تقریباً همسـن هسـتند .در
فرهنـگ لغـت نسـل بـه معنـاي فرزنـد و ذريـه آمـده اسـت (كفاشـي.)70 :1396 ،
1
شـکاف نسـلي بهعنـوان اختالفـي در نگرش يـا رفتار جوانـان و افراد سـالمندتر (چو
و فـن )2014 ،2و مفهومـي اسـت كه اختالفات فاحـش رواني ،اجتماعـي ،فرهنگي و
تفاوتهـای معنـادار در بينش ،آگاهـي ،باورها و تصورات ،انتظـارات ،جهتگیریهای
ارزشـي و الگوهـاي رفتـاري ميـان دو نسـل همزمـان در يـك جامعه نشـان میدهد
(كفاشـي.)71 :1396 ،
3
اعتیـاد به شـبکههای اجتماعی :دیویـس ( 1999ـ  )2001اصطلاح اعتیاد
رانوعـی وابسـتگی زیسـتی بیـن یک شـخص و یـک محرک (نوعـی مـواد) میداند.
وی بیـن اسـتفاده بیمارگونـه خـاص 4و اسـتفاده بیمارگونـه کلـی 5از اینترنـت تمایز
قایـل میشـود .اسـتفاده بیمارگونـه خاص ،بـه شـرایطی بازمیگردد که افـراد بهطور
افراطـی ،از اینترنـت بـرای اهـداف خاصـی اسـتفاده میکننـد و ایـن نـوع اسـتفاده،
هدفمنـد بـوده و تمایل بـه محتویاتی خاص دارد ،درحالیکه اسـتفاده کلی بیمارگونه
از اینترنـت ،شـامل فعالیتهـای کلـی اتالف وقت (بهسـرعت چک کردن ایمیل ،سـر
زدن بـه وبسـایتهای مختلـف) اسـت تفاوتهایـی بیـن ایـن افـراد و دیگرانـی که
از اینترنـت بهطـور صحیـح اسـتفاده میکننـد ،وجـود دارد .افـرادی کـه بـه اینترنت
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وابسـته میشـوند ،بیشـتر از کاربردهـای متقابلی مانند چـت ،بازی و خرید اسـتفاده
میکننـد؛ امـا بـه نظـر میرسـد افرادی کـه به اینترنت وابسـته نیسـتند و بیشـتر از
کاربردهـای انحصـاری آن (فرسـتادن ایمیل و جسـتوجوی اطالعات) بهـره میبرند
(قاسـمی و ملکاحمـدی.)2010 ،
سـبکهای نظارتی :خانـواده اوليـن و مهمتریـن نظـام ارتباطي بـراي جوانان
بـوده و همـه اعضـاي آن در حفظ سلامت روان اهمیت دارند؛ چراکـه خانواده ،منبع
اصلـي مراقبـت و حمايت اسـت (ويدمر 1و همكاران .)2013 ،نقـش و تأثیر والدين در
سـبك نظارتـي نهفته اسـت .سـبکهای نظارتي ،الگويـي از پرورش فرزندان هسـتند
كـه از تعامـل بهنجـار والدین و پاسـخ آنهـا به فرزندان شـكل میگیرد .اين سـبك از
مؤلفههـای مهـم الگويـي در تحـول جوانان در آينده اسـت (دسـتجريدن و همكاران،
 .)2008سـبك نظارتـی سـه مؤلفـه مهـم مقتدرانـه ،مسـتبدانه و سـهلانگارانه دارد
(هاو 2و همـكاران.)2011 ،

پیشینه پژوهش

معیدفـر و همـکاران ( )1386مطالعـهای را بـر روی  800نوجـوان و جـوان  15تا
 25سـاله شـهر تهـران انجـام دادهانـد که بر اسـاس نتایـج آن ،اسـتفاده اعتیـادی از
اینترنـت در بیـن برخی از نوجوانان و جوانان ،با مسـائلی مانند نبود مسـئولیتپذیری
اجتماعـی ،انـزوای اجتماعی ،فقـدان حمایت اجتماعی ،ناکارآمـدی تحصیلی و کاری،
ارتبـاط مسـتقیم و با احسـاس خود ارزشـی ،ارتباط معکـوس دارد.
سـلیمی و همـکاران ( )1388در پژوهشـی بـا عنـوان «ارتباطـات اینترنتـی در
زندگـی :بررسـی نقـش ادراک حمایـت اجتماعـی و احسـاس تنهایـی در اسـتفاده از
اینترنـت» بـه نتایجـی دسـت یافتنـد کـه مؤید نقـش واسـطهگری احسـاس تنهایی
خانوادگـی و اجتماعـی در پیوند حمایت اجتماعی و میزان اسـتفاده از اینترنت اسـت.
رحمانـی ( )1390تأثیـر سـبکهای فرزندپـروری را بـر جـو عاطفـی خانـواده
مـورد بررسـی قـرار داده و دریافته اسـت کـه سـبکهای فرزندپروری با جـو عاطفی
خانـواده و کارکردهـای اجتماعـی کـودک رابطـه معنـاداری دارند.
حکیمـی و خسـروی ( )1391رابطـه سـبکهای فرزندپـروری والدیـن و اعتیـاد
بـه شـبکههای اجتماعـی بـا اختلاالت یادگیـری در دانشآمـوزان را مـورد بررسـی
قـرار دادهانـد .بر اسـاس نتایـج ،بین سـبکهای فرزندپـروری و اعتیاد به شـبکههای
اجتماعـی بـا اختلاالت یادگیـری ،رابطـ ه معنـادار وجـود دارد .از میـان مؤلفههـای
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سـبک فرزندپـروری و اعتیـاد به شـبکههای اجتماعی ،سـبک فرزندپـروری مقتدرانه
و سـپس اعتیـاد بـه اینترنـت ،پیشبینیکنندههای قویتـر اختالل یادگیـری بودند.
زربخـش بحـری و همـکاران ( )2013پژوهشـی را بـا عنوان «احسـاس تنهایی و
اعتیـاد بـه اینترنـت در دانشـجویان» انجام دادهاند کـه از نوع توصیفی ـ همبسـتگی
بـوده و بـه روش مقطعـی انجـام پذیرفتـه اسـت .بر اسـاس یافتهها ،احسـاس تنهایی
و دو خـرده مقیـاس ارتبـاط بـا خانـواده و نشـانگان عاطفـی ،همبسـتگی مثبـت و
معنـاداری بـا اعتیـاد بـه اینترنت دارنـد .در بین متغیرهـای جمعیتشناسـی ،ارتباط
معنـاداری بیـن سـن و اعتیـاد بـه اینترنـت دیـده نشـده و میانگیـن نمره اعتیـاد به
اینترنـت و احسـاس تنهایـی در بین مـردان و زنـان و همچنین در بین افـراد متأهل
و مجـرد تفاوت معنـاداری وجـود ندارد.
وویتـس 1و همـکاران ( )2017اثـرات فشـار اجتماعـی و خطـای فرزنـدان را بـر
کنتـرل اسـتفاده از فضـای مجـازی از سـوی والدیـن مورد بررسـی قـرار دادهاند .این
مطالعـه بـر روی  124نفـر از والدینـی کـه خـود شـاغل بودهاند انجام شـده اسـت و
کنتـرل والدیـن بـر اسـتفاده فرزنـدان از فضـای مجـازی ،تحـت تأثیـر صحبتهـای
همـکاران و رویـه افراطـی خـود فرزنـدان بوده اسـت.
راتـور 2و همـکاران ( )2017مسـائل ،چالشها ،امنیت و راهحلهای شـبکههای
اجتماعـی را در خانوادههـا مورد مطالعـه قرار دادهاند .بر اسـاس نتایج ،نبود کنترل
والدیـن بـر اسـتفاده فرزنـدان از شـبکههای مجـازی میتوانـد تهدیدهایـی جدی
را متوجـه فرزنـدان کنـد .از سـوی دیگـر ،اسـتفاده از روشهای سـختگیرانه هم
نتوانسـته پاسـخ خوبـی بـه ایـن پدیـده باشـد و بـه اشـتراک گذاشـتن فایلهـای
چندرسـانهای ،بیشـترین کاربـرد شـبکههای اجتماعـی در میـان فرزنـدان بـوده
است.
والکنبـورگ 3و همـکاران ( )2017رابطـه بین اسـتفاده از سـایتهای شـبکههای
اجتماعـی از سـوی نوجوانان و عزتنفـس اجتماعی آنها را مورد مطالعـه قرار دادهاند.
در ایـن مطالعـه  852نوجـوان  10تـا  15سـاله مـورد بررسـی قرارگرفتهانـد و نتایج
مطالعـه نشـان داده اسـت کـه رابطهای قوی بین اسـتفاده از سـایتهای شـبکههای
اجتماعـی و عزتنفـس اجتماعـی نوجوانـان وجـود دارد؛ ایـن رابطـه ،با کاهش سـن
بیشـتر میشود.
ازگـور ( )2016رابطـه بیـن سـبکهای فرزندپـروری والدیـن در اسـتفاده از
شـبکههای اجتماعـی از سـوی فرزنـدان و میزان اسـتفاده از شـبکههای اجتماعی از
3. Valkenburg

1. Wuyts
2. Rathore
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سـوی آنان را مورد بررسـی قرار داده اسـت .بر اسـاس نتایج ،بین سـبک فرزندپروری
و اسـتفاده از شـبکههای اجتماعـی رابطه وجـود دارد.
چـو و فـن ( )2014رابطـه بیـن بـازی والدیـن و فرزنـدان در محیـط فنـاوری
اطالعـات و جـو خانـواده را مـورد بررسـی قـرار دادهانـد .جامعـه آمـاری متشـکل از
والدیـن دارای فرزنـد پیشدبسـتانی در تایـوان بـوده ( 450خانـواده) و نتایج مطالعه
نشـان داده اسـت کـه بـازی والدیـن بـا فرزنـدان در محیـط فنـاوری اطالعـات ،بـا
سـبکهای فرزندپـروری والدیـن و جو خانواده رابطـه دارد .همچنین بـازی والدین و
فرزنـدان در محیـط فنـاوری اطالعـات تعدیلکننـده رابطـه بین سـبک فرزندپروری
و جـو خانـواده بوده اسـت.
اسـن 1و همـکاران ( )2013پژوهشـی را با عنـوان تجزیهوتحلیل ارتباط اسـتفاده
از اینترنـت با احسـاس تنهایـی و خودکارآمدی اجتماعی دانشـجویان انجـام دادهاند.
بـر این اسـاس ،اعتیـاد به اینترنت با احسـاس تنهایـی ،رابطه آماری معنـاداری دارد،
اختلاف معنـیداری بین احسـاس تنهایـی دانشـجویان و اعتیاد بـه اینترنت خفیف،
متوسـط و شـدید وجـود دارد ،امـا اختلاف معنـاداری بیـن اسـتفاده از اینترنـت و
خودکارآمـدی اجتماعـی دیده نمیشـود.
بـا توجـه بـه مطالعـات انجـامشـده در داخل و خارج کشـور مشـخص میشـود
کـه بین سـبکهای نظارتـی والدین در اسـتفاده از فنـاوری اطالعات و سـبک فرزند
پـروری ،بـا اعتیاد فرزندان و اسـتفاده نادرسـت آنان از فناوریهـا ،همچنین تغییر در
خانـواده و کارکـرد آن ،عواطـف و شـکاف روابـط بیـن والدین و فرزنـدان رابطه وجود
دارد و پژوهشـگران مختلـف ایـن متغیرهـا را مـورد بررسـی قـرار دادهانـد .در داخل
کشـور در ایـن زمینه ،بیشـتر از سـبک فرزندپـروری و رابطه آن با اعتیـاد به اینترنت
و کارکردهـای خانـواده بحـث شـده اسـت؛ در مـورد متغیـر جدیـد سـبک نظارتـی
والدیـن در اسـتفاده از فنـاوری اطالعات و ارتباطات توسـط فرزنـدان تحقیق جامعی
صـورت نگرفتـه و ابعـاد ایـن مسـئله مطـرح نشـده اسـت و بنابراین پژوهـش حاضر،
بـا نگاهـی بـه فرزندپـروری بر آن اسـت تـا خأل روشـن نبـودن رابطه سـبک نظارتی
خـاص اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات از سـوی فرزنـدان را بـا اعتیـاد بـه شـبکههای
اجتماعـی ،ابعـاد مختلـف کارکرد خانواده ،جو عاطفی و شـکاف نسـلی بررسـی کند.

نظریه اعتیاد به اینترنت و شبکههای اجتماعی

الگـوی والدیـن اخالقمـدار بـراون و تریوینـو ( )2006شـامل دو دسـته عوامل
3. Situational influences

1. Esen
2. Indivisual characteristics

67
الـف) ویژگیهـای فـردی 2و ب) ویژگیهـای موقعیتـی 3اسـت کـه تحـت تأثیـر
متغیرهـای تعدیلگـر قرار دارند .بر اسـاس این الگـو ،اثر عامـل ویژگیهای موقعیتی
3
زمینـه اخالقـی ـ خودپایشـی

زمینـه اخالقـی 1ـ شـدت اخالقـی 2و

تحـت تأثیـر
(خودمراقبتـی) تعدیـل شـده و تأثیـر عامـل ویژگیهـای فـردی یـا شـخصیتی
تحـت تأثیـر متغیرهـای نیـاز بـه قـدرت ـ بازدارندگـی 4و اسـتداللگری اخالقـی -
بهرهبـرداری اخالقـی 5تعدیـل خواهـد شـد .از دیـدگاه گریفیتـز ،اعتیـاد بـه فناوری
بهطـور عملیاتـی میتوانـد بهعنـوان اعتیـادی غیـر شـیمیایی (رفتـاری) کـه شـامل
تعامل انسـان و دسـتگاه اسـت ،تعریف شـود .این اعتیاد ممکن اسـت انفعالی (مانند
تلویزیـون) یـا فعـال (ماننـد بازیهـای یارانـهای) باشـد و بـا جنبههـای القاکننـده و
تقویتکننـدهای کـه دارد ،بـه افزایـش تمایـل اعتیادی کمـک کنـد (ملکاحمدی و
جعفریـان .)2011 ،دو شـاخص اصلـی در اعتیـاد بـه اینترنت یعنی افزایش اسـتفاده
از اینترنـت و ایجـاد مشـکل در زندگـی روزانـه ماننـد روابـط خانوادگـی ،شـغلی یـا
تحصیلـی و همچنیـن ،دشـواری کاهـش دادن یـا قطع اسـتفاده از آن بـرای کاربران
وجـود دارد .اسـتفاده از اینترنـت بـرای رفع خسـتگی در خلال کار ،درس و یا حتی
تفریـح ،مشـکلزا نیسـت بلکـه حتی مفیـد هم هسـت ،خطر وقتی آشـکار میشـود
کـه فـرد نتوانـد اسـتفادهاش را کنتـرل کنـد و ایـن امـر بهنوبه خـود ،بر فشـار روانی
و اضطـراب وی دامـن بزنـد .از نظـر او ،اعتیاد با سـاعات اسـتفاده از اینترنت رابطهای
نـدارد ،ایـن محتـوای سـاعات گذرانـده شـده بهصـورت آنالیـن اسـت کـه میتوانـد
مشـکلزا باشـد .وابسـتگی به اینترنت ،مشـکلی رفتاری اسـت که جنبههای فیزیکی
خاصـی را کـه در اعتیـاد بـه مـواد و الـکل دیـده میشـود ،نـدارد ،امـا اعتیـاد فکری
و احساسـی خطرناکـی اسـت (علـوی و همـکاران .)2010 ،گروهـول 6در توضیح این
مسـئله کـه چـرا مـردم بهگونـهای اعتیـادآور از اینترنـت اسـتفاده میکننـد ،الگـوی
اسـتفاده مرضـی از اینترنـت را بـه شـرح زیـر ارائه کرده اسـت:
افسـونگری یـا وسـواس :زمانـی اسـت کـه محیـط برای فـرد تـازه بـوده و
وی تـازه ،وارد ایـن محیـط شـده اسـت .یـا اینکـه کاربری قدیمی اسـت کـه فعالیت
جدیـدی را در اینترنـت پیـدا کـرده اسـت .مرحلـه اول ،بهشـدت اعتیـادآور اسـت؛
درواقـع ،ایـن حالـت تـا جایـی ادامه مییابـد که فـرد وارد مرحلـه دوم ،یعنـی توهم
زدایـی یا سـرخوردگی شـود.
توهمزدایـی یـا سـرخوردگی :در ایـن مرحلـه ،فـرد نسـبت بـه فعالیتـی که
اغلـب انجـام مـیداده ،سـرخورده و بیتمایل میشـود .هـرگاه که فرد از ایـن مرحله
4. Need for power - Power inhibition
5. Moral reasoning - Moral utilization
6. Grohol

1. Ethical context
)2. Moral intensity (magnitude of consequences and social consensus
3. Self-monitoring
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بگـذرد ،بهطـور حتـم ،وارد مرحلـه سـوم یعنـی تعادل میشـود.
تعادل :نماد و مشـخصه بارز مرحله سـوم ،تعادل اسـت .حتـی گاه اتفاق میافتد
تمامـی ایـن مراحـل بهصورت چرخشـی ،در فرد تکرار میشـوند و سـیر ایـن مراحل
بهصـورت خطـی نیسـت .بهویژه ،زمانی کـه فرد فعالیـت جدید ،جالب دیگـری را در
اینترنـت پیـدا میکنـد ،ایـن مراحـل دوبـاره از نو آغـاز میشـوند .معتـادان در اغلب
مـوارد «زندگـی دوم» یـا مفـری را بـرای «فرامـوش کـردن مشکالتشـان در هنـگام
آنالیـن بـودن ایجـاد میکنند ،درسـت مانند همـان حالت کرختی و مسـتی که افراد
معتـاد بـه الـکل در هنـگام نوشـیدن گـزارش میدهنـد» (فینیچـل .)2003،1الگوی
ابیسـی 2در خصـوص تقابـل والدین با فرزندان در اسـتفاده از فناوری شـامل  4مؤلفه
به شـرح زیر اسـت:
 .1عمـل متعـادل :3والدین بهعنـوان افرادی کـه در زندگی شـخصی نیز بهطور
متعـادل رفتار میکنند ،شـناختهشـدهاند.
 .2دیـدگاه :4والدیـن بدون اسـتثنا ،دربردارنده ویژگی صداقت و درسـتی فردی
هسـتند و همیشـه دیـدگاه مثبـت را بـر فرزنـدان و کارهـای آنـان حاکـم میکننـد.
صداقـت و درسـتی فـردی ،نگرشـی اسـت که بـه توضیح اثربخشـی کمـک میکند.
 .3پـاداش و تنبیـه :5والدیـن اخالقـی بـرای کارهـای اخالقـی فرزنـدان خود
پـاداش در نظـر میگیـرد و انحرافـات آنان را ب ه نحـوی سـختگیرانه تنبیه میکنند.
والدیـن اخالقـی بـرای در نظر گرفتن تنبیه و تشـویق ،از معیارهای اخالقی اسـتفاده
میکننـد.
6
 .4حساسـیت اخالقـی  :والدیـن اخالقـي مؤثـر ،كارا و متعالـي هسـتند .این
والدیـن ،زمينـه را بـراي تمركـز و ثبـات در اقدامـات و تصميمات فراهم ميسـازند و
درعینحـال کـه همـواره مسـائل اخالقی را در ذهـن دارند و بـرای اهدافشـان ،آنها
را در نظـر میگیرنـد (اوتـا.)2012 ،7
نظريـه سـبکهای نظارتـی والدیـن :سـبکهای نظارتـی والدیـن از طریق
تأثیـر بـر عزتنفـس ،اسـتقالل ،خودکنترلـی و راههـای مقابلـه بـا تنیدگـی کودکان
و نوجوانـان ،سـایر رفتارهـای آنـان ،ازجملـه عملکـرد تحصیلـی و رفتارهای سـازش
نیافتـه و مشـکلآفرین را تحـت تأثیـر قـرار میدهنـد .کنتـرل و نظـارت والدیـن بـر
فرزنـدان ،از عوامـل بازدارنـده و کاهشدهنـده مسـتقیم اثـرات منفـی شـبکههای
اجتماعـی و همچنیـن کاهشدهنـده خطراتـی اسـت کـه در فضـای مجـازی ممکن
اسـت فرزنـدان بـا آن روبـهرو شـوند (لونـگ و لـی 2012 ،و والـک 8و همـکاران،
7. Ota
8. Valcke

4. moral perspective
5. rewards and punishment
6. moral sensitivity

1. Fenichel
2. Obicci
3. balanced processing

69
 .)2010درعینحـال نظـارت سـختگیرانه والدین بر اسـتفاده فرزندان از شـبکههای
ب مانـدن از فناوریهـای جدید و برخی مشـکالت
اجتماعـی نیـز میتوانـد منجر عق 
در آینـده فرزنـدان شـود (کانکایـا 1و اوداباسـی .)2009 ،2سـبک نظارتـی والدین در
اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات شـامل کنتـرل در اسـتفاده از شـبکههای اجتماعـی،
راهنمایـی بـرای فعالیتهـای آنالیـن فرزنـدان ،وضـع قوانینی بـرای تنظیم سـاعات
اسـتفاده از شـبکههای اجتماعـی و اجـرای محدودیتهایـی برای بازداشـتن فرزندان
از فعالیتهـای نامناسـب در شبکههاسـت (ازگـور .)2016 ،سـئوننز 3و بیرز)2012( 4
سـه سـبک نظارتـی فعـال ،5منفعـل 6و ترکیبـی 7را بـرای والدیـن ارائـه دادهانـد در
سـبک نظارتـی فعـال ،والدین تأثیر زیـادی بر اعمال فرزندانشـان دارنـد و بر کارهای
آنـان نظـارت میکننـد ،والدیـن تعیینکننـده بسـیاری از کارهای فرزندان هسـتند،
امـا در سـبک نظارتـی منفعـل ،والدیـن تأثیری بر اعمـال فرزنـدان ندارنـد و درواقع
نسـبت بـه کارهـای آنـان بیتفاوتانـد .در سـبک نظارتـی ترکیبـی نیـز والدیـن در
مـرز بیـن دو سـبک نظارتـی بـاال قـرار دارنـد و تأثیرشـان بین این دو سـبک اسـت
(حکیمـی و خسـروی .)1391 ،شـبکههای اجتماعـی ،دارای امکانـات و تسـهیالت
گوناگونـی بـرای کاربـران فراهـم میکنند ،اما اسـتفاده کنتـرل نشـده ،غیرآگاهانه و
بسـیار زیـاد از آنهـا ،خطراتـی را بهویـژه بـرای نوجوانـان و فرزنـدان خانوادهها در پی
دارد .در همـان حـال کـه روابط افـراد ،بهویژه کـودکان و نوجوانـان در جهان مجازی
افزایـش مییابـد ،از دامنـه آن در جهـان واقعـی کاسـته میشـود و بهتدریـج اعتیـاد
بـه شـبکههای اجتماعـی شـکل میگیـرد .اثـرات منفـی تحصیلـی (یانـگ و تونـگ
 ،)2007جدایـی از اجتمـاع و خانـواده ،افسـردگی (چـن و لیـن ،)2015 ،تمایـل بـه
مزاحمتهـای اینترنتی برای سـرگرمی بیشـتر ،کاهش روابط در خانـواده (آریکاک و
اوزبـی )2016 ،و برخـی مشـکالت عاطفی و روانـی مانند فاصله عاطفـی بین والدین
و فرزنـدان میتوانـد از اعتیـاد بـه شـبکههای اجتماعـی نشـئت بگیرد.

7. blended monitoring style

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

1. Cankaya
2. Odabasi
3. Seonenz

مـدل سـاختاری سبـک
نظـارتی و اعتـیـاد بـه
شبکـههـایاجتـماعـی
با میـانجـیگری شكـاف
نسـلي (مـورد مطالعـه:
جوانـان شهــر تهـران)
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جدول  .1تأثیر فضای خانه و سبک نظارتی والدین بر فرزندان

Table 1. The effect of home space and parental supervision style on
children

فضای
خانواده

نظارت والدین

واکنش و مشکالت

یک الگوی آگاه و باهوش ،راهنمایی
کننده و دارای انگیزه  -همکاری و
موفقیت خانواده از تشویق و نتایج
کودک احساس میکند که دنیای اجتماعی
منطقی استفاده میکنند و فضایی
فضای
او مطمئن ،ایمن و منطقی است؛ او میتواند
دوستانه ،متعادل و منطقی توأم با
دموکراتیک
خود را برای زندگی دموکراتیک آماده کند.
فراهم میآورند .کودک برای بیان
عقاید و نظریات مخالف احساس امنیت
میکند.

کودک ممکن است مؤدب باشد اما خجالتی
و دچار تنشهای عصبی است .توانایی
والدین پیروی بیچونوچرا و
فضای
حل مسائل و مشکالت خود را ندارند
اطاعتکننده را میخواهند -خانه
مستبدانه و
و برای پیروی از دیگران آماده است ـ
حالت نظامی دارد و قدرت حرف اول
سلطهجویانه
کودک سرکش شده و منتظر است تا در
را میزند.
بزرگسالی دست به شورش بزند.
فضای
رقابتی

خانواده بر موفقیت تأکید دارد و
همیشه تالش میکند تا دیگران را از
صحنه خارج سازد.

استانداردهای
باال

پدر و مادر ،انتظارات ،اهداف و
استانداردهای باالیی برای فرزندان
دارند.

فضای
سرکوبگرانه

کودک برای بیان احساسات و افکار
خودآزادی ندارد و اغلب مؤاخذه
میشود.

فضای
مادیگرایانه
مراقبت
بیشازحد

مالکیت اشیا بیشتر از روابط انسانی
دارای ارزش است
محافظت زیاد از فرزندان ،آنان را
از یافتن و درک نتایج فعالیتها
بازمیدارد.

کودک نگران و مضطرب است و احساس
ناامیدی و دلسردی میکند.
اگر کودک احساس کند که نمیتواند
انتظارات پدر و مادرش را برآورده سازد،
ممکن است مأیوس شود و انگیزه خود را از
دست بدهد .وی حتی اگر کارش را خوب
انجام داده باشد ،نگران است.
خیالپرداز است و از برقراری ارتباط با
دیگران خودداری میکند.
استعداد و خالقیت خود را از دست میدهد.
احساس ضعف و ناتوانی میکند و نمیتواند
بهطور مستقل عمل کند ـ با کودکان دیگر
بدخلقی میکند.
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ادامه جدول .1
فضای
خانواده

نظارت والدین

واکنش و مشکالت

آزادی
بیشازحد

توجه بیشازحد به کودک ،برآورده
ساختن تمام تمایالت او و فراهم
آوردن هرگونه امکانات از ویژگیهای
والدین است.

در بزرگسالی هم منتظر دریافت توجه
است و از ارتباط با کودکان دیگر پرهیز
میکند.

نبود پذیرش

طرد یا نپذیرفتن کودک

رفتارهای پرخاشگرانه و صدمه زدن به
دیگران

انتقاد زیاد از کودک-کوچک و
تحقیرکننده
بیارزش کردن کودک  -مسخره کردن

احساس میکند کسی او را دوست ندارد.

احساس تأسف و ناراحتی در مورد خودش
ترحمآمیزی احساس ترحم و دلسوزی برای کودک
 -از شرایط موجود رنج میبرد.

منبع :یارمحمدیان و همكاران1394 ،
شكل  .1مدل مفهومي پژوهش

Figure 1. Conceptual model of research
جو عاطفی خانواده
سبک نظارتی والدین در استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات فرزندان:
سبک نظارتی فعال

کارکرد خانواده
اعتیاد به شبکههای اجتماعی

سبک نظارتی منفعل
سبک نظارتی ترکیبی

شکاف نسلی
شكل  .1مدل مفهومي پژوهش

ب .استنباطي
شناسی پژوهش
روش

دارای برازش
نوجوانان از
بـهاستفاده
والدین بر
نظارتي
پژوهـشتبیین
فرضیه  -1الگوی
همبسـتگی از
اجتماعيآن،
شبكه وهایروش
کاربـردی
هـدف،
توجـه
سبک بـا
حاضـر
است.
نـوع مدلیابـی معـادالت سـاختاری بـوده اسـت .بـرای جمـعآوری اطالعـات ،از
پرسشـنامههای اسـتاندارد و محققسـاخته اسـتفاده شـده و جامعـه آمـاری را کلیـه
دانشآموزان دختر و پسـر سـال دوم دوره دوم دبیرسـتانهای منطقه  5شـهر تهران
دادهانـد کـه حـدود  6000نفـر بودهانـد .بهاینترتیـب ،بـا گرفتـن نمونـه بهصـورت

نمودار  :1ضریب مسیر و بار عاملي

مـدل سـاختاری سبـک
نظـارتی و اعتـیـاد بـه
شبکـههـایاجتـماعـی
با میـانجـیگری شكـاف
نسـلي (مـورد مطالعـه:
جوانـان شهــر تهـران)
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تصادفـی خوشـهای از ایـن جامعـه آمـاری و از دبیرسـتانهای مختلـف ،میتـوان
اطمینـان را یافـت کـه نمونـه قابلتعمیـم بـه گروه همسـاالن اسـت .تعـداد نمونه بر
اسـاس قاعـده کالیـن ( )2010یعنـی  20نفـر بـرای هر مؤلفـه ،در مجموع شـامل 7
مؤلفـه 140 ،نفـر بـوده که بـه روش نمونهگیری تصادفی خوشـهای انتخاب شـدهاند.
بـه ایـن صـورت کـه از میـان تمامـی دبیرسـتانهای منطقـه  5شـهر تهـران ،سـه
دبیرسـتان دخترانـه و سـه دبیرسـتان پسـرانه (در مجمـوع  6دبیرسـتان) انتخـاب و
بررسـی شـدهاند .از هر یک از این  6دبیرسـتان  2کالس ،انتخاب و از هر کالس ،بین
 10تـا  15نفـر بهصـورت تصادفـی انتخـاب شـدهاند تا تعـداد  140نفر بـرای مطالعه
تکمیـل شـوند .ملاک ورود به پژوهش ،شـامل دانشآموز دوره دوم دبیرسـتان بودن
و تمایـل بـه همـکاری بـرای تکمیـل پرسشـنامه بـوده اسـت .در ایـن پژوهـش از 5
پرسشـنامه اسـتفاده شـده که چهار مورد آن ،اسـتاندارد و مورد دیگر ،محققسـاخته
بـوده اسـت .پرسشـنامهها پـس از تأییـد روایـی و پایایـی ،در اختیـار نمونـه آمـاری
مطالعـه قـرار داده شـدهاند و بـا توجـه بـه اینکـه در این مطالعـه  5پرسشـنامه مورد
اسـتفاده قـرار گرفته ،بـرای تأثیر نگذاشـتن ترتیب آنها بر پاسـخ شـرکتکنندگان،
ترتیـب قـرار گرفتنشـان بـرای افـراد مختلـف ،متفـاوت بـوده اسـت .پرسشـنامهها
شـامل ایـن مـوارد بودهاند:
پرسشـنامه سـبکهای نظارتـی اسـمال و کرنـز ( :)1993ایـن پرسشـنامه 26
سـؤالی بوده و روایی آن از سـوی شـعبانی و پورافشـاری ( )1384تأیید شـده اسـت.
در ایـن پرسشـنامه کـه سـبک نظارتی فعال ،سـبک نظارتی منفعل و سـبک نظارتی
ترکیبـی را در برمیگیـرد 3،سـؤال  9 ،6و  11دارای نمرهگـذاری معکـوس و سـایر
سـؤاالت ،دارای نمرهگـذاری معمـول طیـف لیکـرت  5درجـهای بودهانـد .نمـره زیـر
 ،25سـبک نظارتـی منفعـل نمـره بین  25تا  40سـبک ترکیبی و نمـره باالتر از 40
سـبک نظارتـی فعال اسـت .ضریـب آلفای کرونبـاخ نیز  0/74به دسـت آمده اسـت.
پرسشـنامه محققسـاخته اعتیـاد بـه شـبکههای اجتماعـی :ایـن پرسشـنامه را
پژوهشـگران مطالعـه حاضـر ،تهیـه کرده و پـس از تأیید روایـی و پایایـی ،در اختیار
نمونـه آمـاری قـرار داده اسـت .پرسشـنامه  20سـؤالی و پاسـخهای آن ،از نوع طیف
لیکـرت  5گزینـهای ،شـامل محورهـای ،میـزان آشـنایی بـا شـبکههای اجتماعـی،
میـزان اسـتفاده از شـبکههای اجتماعـی ،تأثیرگـذاری شـبکههای اجتماعـی بـر
زندگـی فـردی و اجتماعـی دانشآمـوزان ،میـزان موفقیـت در کنتـرل اسـتفاده از
شـبکههای اجتماعـی بـوده اسـت.
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روش نمرهگـذاری از  1تـا  5بـوده (خیلیزیاد= 5و خیلیکم= )1و سـؤال معکوس
مطـرح نشـده اسـت .نمـره کل بـاالی  25اعتیاد بـه اینترنت و نمـره پایینتـر از آن،
نبـود اعتیـاد بـه اینترنت را نشـان میدهـد .روایی پرسشـنامه نیـز با اسـتفاده ازنظر
متخصصـان مـورد تأییـد قـرار گرفتـه اسـت .همچنیـن بـرای محاسـبه پایایـی30 ،
پرسشـنامه بیـن نمونـه آمـاری در قالب یـک پیشآزمـون ،توزیع و جمعآوری شـده
و بـا اسـتفاده از روش آلفـای کرونبـاخ ،عـدد  0/79بـه دسـت آمده که نشـاندهنده
پایا بودن پرسشـنامه اسـت.
بـرای محاسـبه ضریـب قابلیـت اعتماد ابتـدا ابـزار اندازهگیری بـر روی یک گروه
آزمودنـی اجـرا شـده و سـپس در فاصلـه زمانـی  1هفتـه دوبـاره در همـان شـرایط،
آزمـون بـر روی همان گـروه اعمال و ضریب همبسـتگی برابر ( )0/98به دسـت آمد.
پرسشـنامه جـو عاطفـی خانـواده (ادراکشـده) :پرسشـنامه جـو عاطفـی خانواده،
بـهروز شـده پرسشـنامه هیلبـرن اسـت .ایـن پرسشـنامه دارای  16سـؤال و  8متغیر
فرعـی محبـت ،نـوازش ،تأیید کردن ،تجربههای مشـترک ،هدیه دادن ،تشـویق کردن،
اعتمـاد و احسـاس امنیـت دارد کـه نمـره  35بـه بـاال ،جو عاطفـی خوب ،نمـره  25تا
 35جـو عاطفـی قابلقبـول و نمـره زیـر  25جـو عاطفـی سـرد را میرسـاند .ضریـب
پایایـی آزمـون جـو عاطفـی خانـواده از طریـق آلفـای کرونبـاخ و بازآزمایـی محاسـبه
شـده بـه ترتیـب  0/81و  0/80بـه دسـت آمده اسـت (جعفـری و همـکاران.)1392 ،
پرسشـنامه شـکاف نسـلی اولسـون (( )1999ادراکشـده) :ایـن پرسشـنامه
دارای  28سـؤال بـا پایـه  8عامـل همبسـتگی بـا پـدر و مـادر ،مـدت تعامـل ،مکان،
تصمیمگیـری ،ارتبـاط عاطفـی ،روابـط زناشـویی و رابطـه والدیـن با فرزندان اسـت.
ً
ً
کاملا
کاملا موافـق تـا
ایـن پرسشـنامه بـا پاسـخهای  5گزینـهای لیکـرت نیـز از
مخالـف و در نمرهگـذاری از  5تـا  1را در برمیگیرنـد .پرسشـنامه فاقـد سـؤال
معکـوس بـوده و نمـره  75به باال ،شـکاف نسـلی واضـح را میرسـاند .روایـی آن نیز
از سـوی سـامانی ( )1381تأییـد شـده اسـت .مطالعه رضویـه و سـامانی ( )1379در
خصـوص ایـن مقیـاس ،بر اسـاس  8عامـل همبسـتگی با پـدر و مادر ،مـدت تعامل،
مـکان ،تصمیمگیـری ،ارتبـاط عاطفـی ،روابط زناشـویی و رابطه والـد و فرزند ،حاکی
از کفایـت مقیـاس برای همبسـتگی فرد بـا خانواده بـود .ضریب آلفـا  0/90و ضریب
ش شـده اسـت.
پایایـی بـرای کل مقیـاس  0/79گزار 
پرسشـنامه کارکـرد خانـواده مکماسـتر (( )FADادراکشـده) :این پرسشـنامه
 60سـؤالی ،خصوصیـات سـاختاری ،شـغلی و تعاملـی خانـواده و  6بعـد از عملکـرد
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شبکـههـایاجتـماعـی
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خانـواده را کـه شـامل؛ حـل مشـکل ،نقشهـا ،همراهـی عاطفـی ،ارتبـاط ،آمیـزش
عاطفـی و کنتـرل رفتـار اسـت ،مشـخص میکنـد .همچنیـن توانایـی خانـواده را در
سـازش بـا حـوز ه وظایـف خانوادگـی بـر روی یـک مقیـاس لیکرتـی طراحـی شـده
و نمـره کل بـاالی  125کارکـرد خـوب ،نمـره بیـن  90تـا  125کارکـرد متوسـط و
نمـره پاییـن  90کارکـرد ضعیـف خانـواده را میرسـاند .در پژوهـش علیـزاده و ملک
خسـروی ( )1385بیـن خردهمقیاسهـا ،آلفـای کرونبـاخ  0/51تـا  0/94و بین تمام
خردهمقیاسهـا و عملکـرد کلـی خانـواده ،همبسـتگی  0/47تا  0/97به دسـت آمده
اسـت (خانی مجـد و همـکاران.)1391،
جو عاطفی خانواده

سبک نظارتی والدین در استفاده از فناوری

یافتههای پژوهش

اطالعات و ارتباطات فرزندان:

الف) توصيفي
نتایـج نشـان میدهـد که دختران و پسـران ،هرکـدام  50درصـد از حجم نمونه
اعتیاد به شبکههای اجتماعی
انـد .توزيـع پراكندگي متغيرها نشـان میدهد كه متغیـر جو عاطفی،
تشـکیل داد
را
نظارتیه منفعل
سبک
دارای میانگیـن  ،2/89متغیـر شـکاف نسـلی ،دارای میانگین  ،3/14متغیـر اعتیاد به
های نظارتی ترکیبی
شـبکه سبک
اجتماعـی ،دارای میانگیـن  ،3/50متغیـر سـبک نظـارت ،دارای میانگین
شکاف نسلی
 3/51و متغیـر عملکـرد خانواده ،دارای میانگین  3/82اسـت.
ب) استنباطی
شكل  .1مدل مفهومي پژوهش
فرضیـه یـک :الگـوی تبییـن سـبک نظارتـی والدین بـر اسـتفاده نوجوانـان از
ب .استنباط
شـبکيههای اجتماعـی دارای بـرازش اسـت.
سبک نظارتی فعال

کارکرد خانواده

عاملیشبكههای اجتماعي دارای برازش
نوجوانان از
استفاده
والدین بر
فرضیه  -1الگوی تبیین سبک نظارتي
مسیر و بار
ضریب
نمودار .1

است.

Figure 1. Path coefficient and factor loading

نمودار  :1ضریب مسیر و بار عاملي
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ﻧﻤﻮدار  .3ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﯽ
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نمودار  .2نتایج آزمون تی

Figure 2. T test results

جدول  .2نتایج فرضیه یک

Table 2. Results of Hypothesis 1

مؤلفه
Component

ضریب مسیر
B.

سطح معناداری
Sig.

سبکهای نظارتی ← اعتیاد به شبکههای اجتماعی

0/738-0/73

0/01

بر اساس نتایج بهدستآمده از جدول  ،2سبکهای نظارتی بر اعتیاد به شبکههای
اجتماعی در سطح اطمینان  95درصد تأثیر مستقیم دارند .سطح معناداری کمتر از
 0/05و مقدار آماره تی بیشتر از  1/96و شدت این تأثیر برابر با  0/738است .مقدار
ضریب همبستگی در بررسی ارتباط ،عبارت از  -0/652است که با توجه به منفی
بودن عدد ضریب همبستگی نشان از وجود رابطه عکس دارد.
فرضیـه دوم :سـبکهای نظارتـی و اعتیـاد بـه شـبکههای اجتماعـی از طریق
جـو عاطفـی خانواده رابطـه غیرمسـتقیم دارند.
نمودار  .3ضریب مسیر و بار عاملی
Figure
and factor loading
Pathو3.ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ
coefficientﻣﺴﯿﺮ
ﻧﻤﻮدار  .4ﺿﺮﯾﺐ
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نمودار  .4نتایج آزمون تی

Figure 4. T test results

ﻧﻣودار  .5ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣون ﺗﯽ

جدول  .3نتایج فرضیه دوم

Table 3. Results of Hypothesis2

مؤلفه
Component

ضریب مسیر سطح معناداری
Sig.
B.

سبکهای نظارتی← جو عاطفی

0/35

0/01

جو عاطفی ← اعتیاد به شبکههای اجتماعی

-0/15

0/01

سبکهای نظارتی← جو عاطفی ← اعتیاد به شبکههای اجتماعی

-0/71

-0/01

بـر اسـاس نتایـج بهدسـتآمده از جـدول  ،3سـبکهای نظارتـی بهوسـیله جـو
عاطفی در سـطح اطمینان  99درصد تأثیر مسـتقیم دارند .سـطح معناداری کمتر از
 0/05و شـدت ایـن تأثیـر برابر با  0/358اسـت .همچنین متغیـر میانجی جو عاطفی
در سـطح اطمینـان  99درصـد رابطه عکـس با اعتیاد بـه شـبکههای اجتماعی دارد.
سـطح معنـیداری کمتـر از  0/05و شـدت ایـن تأثیـر برابر بـا  - 0/154اسـت و در
نهایـت سـبکهای نظارتـی بـا میانجیگـری جـو عاطفـی بـر اعتیـاد بـه شـبکههای
اجتماعـی مؤثـر بـوده و شـدت این تأثیـر برابر با  -0/713اسـت.
فرضیه سـوم :سـبکهای نظارتـی و اعتیاد بـه شـبکههای اجتماعـی از طریق
کارکـرد خانـواده رابطه غیرمسـتقیم دارند.
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نمودار  .5ضریب مسیر و بار عاملي

نمودار  .5ضریب مسیر و بار عاملی

Figure 5. Path coefficient and factor loading

نمودار  .6نتایج آزمون تي

تی از طریج شكاف نسلي راب ه
اجتماعي
شبكهها
فرضیه -4سبکهای نظارتي و اعتیاد
نتایجیآزمون
نموداربه .6

غیرمستقیم دارند.

Figure 6. T test results

نمودار  .7ضریب مسیر و بار عاملي

نمودار  .8نتایج آزمون تي

مـدل سـاختاری سبـک
نظـارتی و اعتـیـاد بـه
شبکـههـایاجتـماعـی
با میـانجـیگری شكـاف
نسـلي (مـورد مطالعـه:
جوانـان شهــر تهـران)
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جدول  .4نتایج فرضیه سوم

Table 4. Results of Hypothesis 3

سطح معناداری
Sig.

مؤلفه
Component

ضریب مسیر
B.

سبکهای نظارتی← کارکرد خانواده

0/54

0/01

کارکرد خانواده ← اعتیاد به شبکههای اجتماعی

-0/11

0/01

سبکهای نظارتی← کارکرد خانواده ← اعتیاد به
شبکههای اجتماعی

-0/71

0/01

بـر اسـاس نتایـج بهدسـتآمده از جـدول  ،4سـبکهای نظارتـی بهوسـیله
کارکـرد خانواده در سـطح اطمینان  95درصد تأثیر مسـتقیم دارد (سـطح معناداری
کمتـر از  )0/05و شـدت ایـن تأثیـر برابـر با  0/544اسـت .همچنین متغیـر میانجی
کارکـرد خانـواده در سـطح اطمینان  95درصـد ،رابطه عکس با اعتیاد به شـبکههای
اجتماعـی دارد (سـطح معناداری کمتـر از .)0/05
فرضیـه چهارم :سـبکهای نظارتـی و اعتیاد به شـبکههای اجتماعـی از طریق
شـکاف نسلی رابطه غیرمسـتقیم دارند.
نمودار  .7ضریب مسیر و بار عاملی

Figure 7. Path coefficient and factor loading

ﻧﻣودار ۸

ﻧﻣودار ۹

نمودار  .8نتایج آزمون تی

Figure 8. T test results

جدول  .5نتایج فرضیه چهارم

Table 5. Results of Hypothesis 4

مؤلفه
Component

ضریب مسیر
B.

سبکهای نظارتی← شکاف نسلی

0/74

0/01

0/13

0/01

شکاف نسلی ← اعتیاد به شبکههای اجتماعی

سبکهای نظارتی← شکاف نسلی ← اعتیاد به شبکههای
اجتماعی

-0/74

سطح معناداری
Sig.

0/01

بـر اسـاس نتایـج بهدسـتآمده از جـدول  ،5سـبکهای نظارتـی بـه وسـیله
شـکاف نسـلی در سـطح اطمینـان  95درصـد تأثیر مسـتقیم دارد (سـطح معناداری
کمتـر از  )0/05و شـدت ایـن تأثیـر برابـر با  0/747اسـت .همچنین متغیـر میانجی
شـکاف نسـلی در سـطح اطمینان  95درصد رابطه مسـتقیم با اعتیاد به شـبکههای
اجتماعـی دارد (سـطح معنـاداری کمتـر از  )0/05و شـدت این تأثیر برابـر با 0/130
اسـت .بـر این اسـاس سـبکهای نظارتی با میانجیگری شـکاف نسـلی بـر اعتیاد به
شـبکههای اجتماعـی مؤثـر بوده و شـدت ایـن تأثیر برابـر با  -0/741اسـت.
فرضیه پنجم :جو عاطفی خانواده با کارکرد خانواده رابطه دارد.
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نمودار  .9ضریب مسیر و بار عاملی

Figure9. Path coefficient and factor loading

نمودار  .10نتایج آزمون تی

Figure 10. T test results

ﻧﻣو.دار ۱۰

ﻧﻣودار ۱۱

جدول  .6نتایج فرضیه پنجم

Table 6. Results of Hypothesis 5

مؤلفه
Component

جو عاطفی ← کارکرد خانواده

ضریب مسیر
B.
0/491

سطح معناداری
Sig.
0/01

بـر اسـاس نتایـج بهدسـتآمده از جـدول  ،6جـو عاطفی بـر کارکرد خانـواده در
سـطح اطمینـان  95درصـد تأثیر مسـتقیم دارد (سـطح معنـاداری کمتـر از  0/05و
مقـدار آمـاره تـی بیشـتر از  )3/134و شـدت ایـن تأثیر برابـر با  0/491اسـت .مقدار
ضریـب همبسـتگی در بررسـی ارتبـاط عبارت از  0/381اسـت که با توجـه به مثبت
بـودن عـدد ضریـب همبسـتگی ،نشـان از وجـود رابطـه مسـتقیم دارد .بهاینترتیب
جـو عاطفـی خانواده بـر کارکرد خانـواده تأثیرگذار اسـت.
فرضیه ششم :کارکرد خانواده با شکاف نسلی رابطه دارد.
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دارد.و بار عاملی
ضریب همسیر
نمودار
.11نسلي راب
شكاف
فرضیه  -6کارکرد اانواده با

Figure11. Path coefficient and factor loaging

نمودار  .12نتایج آزمون تی

Figure 12. T test results

نمودار .11ضریب مسیر و بار عاملي

فرضیه  -7جو عاطفي اانواده با شكاف نسلي راب ه دارد.

ششم
فرضیه
نمودار.7
جدول
بار عاملي
نتایج مسیر و
 .13ضریب

Table 7. Results of Hypothesis 6

مؤلفه
Component

ضریب مسیر
B.

کارکرد خانواده ← شکاف نسلی

-0/289

سطح معناداری
Sig.
0/01

بـر اسـاس نتایـج بهدسـتآمده از جـدول ،کارکـرد خانـواده بر شـکاف نسـلی در
سـطح اطمینـان  95درصد تأثیر عکس دارد (سـطح معناداری کمتـر از  ،0/05مقدار
آمـاره تـی بیشـتر از  )1/94و شـدت ایـن تأثیر برابر با  -0/289اسـت .مقـدار ضریب
نمودار  .14نتایج آزمون تي
همبسـتگی در بررسـی ارتبـاط عبـارت از  - 0/105اسـت که با توجه بـه منفی بودن
عـدد ضریـب همبسـتگی نشـان از وجـود رابطـه عکـس دارد و کارکـرد خانـواده بـر
شـکاف نسـلی تأثیرگذار است.
فرضیه هفتم :جو عاطفی خانواده با شکاف نسلی رابطه دارد.
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نمودار  .13ضریب مسیر و بار عاملی

Figure 13. Path coefficient and factor loaging

عاملي
نتایج و
مسیر
ضریب
نمودار
عاملي
بار بار
مسیر و
ضریب
نمودار.13.13
تی
آزمون
.14
نمودار

Figure 14. T test results

نمودار  .14نتایج آزمون تي
نمودار  .14نتایج آزمون تي

جدول  .8نتایج فرضیه هفتم

Table 8. Results of Hypothesis 7

مؤلفه
Component

ضریب مسیر
B.

جو عاطفی ← شکاف نسلی

-0/709

سطح معناداری
Sig.
0/01

مقـدار ضریـب همبسـتگی در بررسـی ارتبـاط عبـارت از  -0/226اسـت کـه بـا
توجـه بـه منفـی بودن عدد ضریب همبسـتگی ،نشـان از وجـود رابطه عکـس دارد و
بهاینترتیـب ،جـو عاطفـی خانـواده بـر شـکاف نسـلی تأثیرگذار اسـت.

83
بررسی روابط و ضرایب بین متغیرها
جدول  .9بررسی روابط و ضرایب بین متغیرها

Table 9. Investigation of relationships and coefficients between variables
بررسی رابطه بین متغیرها

ضریب مسیر
B.

سبکهای نظارتی ← اعتیاد به شبکههای اجتماعی

0/738

جو عاطفی ← کارکرد خانواده

0/491

کارکرد خانواده ← شکاف نسلی

-0/289

جو عاطفی ← شکاف نسلی

-0/709

سبکهای نظارتی← جو عاطفی ← اعتیاد به شبکههای اجتماعی

-0/713

سبکهای نظارتی← کارکرد خانواده ← اعتیاد به شبکههای اجتماعی

-0/718

سبکهای نظارتی← شکاف نسلی ← اعتیاد به شبکههای اجتماعی

-0/741

سـبکهای نظارتـی بـر اعتیـاد بـه شـبکههای اجتماعـی تأثیـر عکـس دارنـد
و شـدت ایـن تأثیـر برابـر بـا  0/738اسـت .جـو عاطفـی بـر کارکـرد خانـواده تأثیـر
مسـتقیم دارد و شـدت ایـن تأثیـر برابـر با  0/491اسـت .کارکـرد خانواده بر شـکاف
نسـلی تأثیـر عکـس دارد و شـدت ایـن تأثیـر برابـر با  -0/289اسـت .جـو عاطفی بر
شـکاف نسـلی تأثیـر دارد و شـدت ایـن تأثیـر برابر بـا  -0/709اسـت.
سـبکهای نظارتـی بـا میانجیگـری جـو عاطفـی بـر اعتیـاد بـه شـبکههای
اجتماعـی مؤثـر هسـتند و شـدت ایـن تأثیـر برابـر بـا  -0/713اسـت .سـبکهای
نظارتـی بـا میانجیگـری کارکـرد خانـواده بـر اعتیـاد به شـبکههای اجتماعـی مؤثر
اسـت و شـدت این تأثیـر برابر با  -0/718اسـت .سـبکهای نظارتی بـا میانجیگری
شـکاف نسـلی بـر اعتیـاد بـه شـبکههای اجتماعی مؤثر هسـتند و شـدت ایـن تأثیر
برابـر با  -0/741اسـت.

بحث و نتیجهگیری

سـبکهای نظارتـی والدین ،بر اسـتفاده فرزنـدان از فناوری اطالعـات و ارتباطات
فرزنـدان و اعتیـاد به شـبکههای اجتماعی ،تأثیر مسـتقیم دارد؛ رفتار والدین و سـبک
نظارتـی آنـان بر اسـتفاده فرزندان از شـبکههای اجتماعی آنها تأثیرگذار اسـت.
اینترنـت محیطـی اسـت که بـه نوجوانان کمـک میکند تـا در جهـان اجتماعی
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مخصـوص فعالیـت کننـد ،امـا الزم اسـت کـه والدیـن بـر فعالیتهـای آنـان در این
خصـوص نظـارت داشـته باشـند تـا هـم از حـد الزم تجـاوز نکننـد و هـم از آزار و
اذیـت و سوء اسـتفاده دیگـران مصـون بماننـد .در ایـن میـان ،سـبکهای نظارتـی
کـه والدیـن بـرای اسـتفاده فرزنـدان از فناوریهـای اطالعـات و ارتباطـات در پیش
میگیرنـد ،بـا یکدیگـر تفـاوت دارنـد .برخـی والدیـن ،نظـارت کمتـری بـر اسـتفاده
فرزنـدان از شـبکههای اجتماعـی و فناوری اطالعـات دارند ،درحالیکـه برخی دیگر،
برنامهریزیهـای سـختگیرانهای بـرای فرزنـدان خـود در نظـر گرفتهانـد (رحمانـی،
 .)1390کنتـرل و نظـارت والدیـن بـر فرزنـدان ،از عوامـل بازدارنـده و کاهشدهنده
مسـتقیم اثـرات منفـی شـبکههای اجتماعـی و همچنیـن کاهشدهنـده خطراتـی
اسـت کـه در فضـای مجـازی ممکن اسـت فرزندان بـا آن روبهرو شـوند (لونگ و لی،
2012؛ والـک و همـکاران .)2010 ،درعینحال ،سـبک نظارتی سـختگیرانه والدین
در قبـال اسـتفاده فرزنـدان از شـبکههای اجتماعی نیـز میتواند باعـث عقبماندگی
نوجوانـان از فناوریهـای جدیـد و برخـی مشـکالت در آینـده آنـان شـود (کانکایا و
اوداباسـی .)2009 ،نظـارت والدیـن بـر اسـتفاده از فنـاوری اطالعات ،شـامل کنترل
نحـوه اسـتفاده از شـبکههای اجتماعی ،راهنمایـی برای فعالیتهـای آنالین فرزندان،
وضـع قوانینـی بـرای تنظیـم سـاعات اسـتفاده از شـبکههای اجتماعـی و اجـرای
محدودیتهایـی بـرای بازداشـتن فرزنـدان از فعالیتهای نامناسـب در شبکههاسـت
(ازگـور)2016 ،؛ بنابرایـن ،بـا وجـود اینکـه انـواع فنـاوری و شـبکههای اجتماعـی
نقـش مهمـی در زندگـی امـروز افـراد ایفـا میکننـد ،خانـواده و والدیـن مسـئولیت
نظارتـی مهمـی در برابر اسـتفاده فرزنـدان از شـبکههای اجتماعی دارنـد (دوراگر 1و
لیوینگسـتون.)2012 ،2
اسـتفاده کنترل نشـده ،غیرآگاهانه و بسـیار زیاد از شبکههای اجتماعی ،خطراتی
را بهویـژه بـرای نوجوانـان و فرزندان خانوادههـا ایجاد خواهدکـرد .در همان حال که
روابـط افـراد ،بهویـژه کودکان و نوجوانـان در جهان مجازی افزایـش مییابد ،از دامنه
آن در جهـان واقعـی کاسـته میشـود و بهتدریـج ،اعتیـاد بـه شـبکههای اجتماعـی
شـکل میگیـرد .اثـرات منفـی تحصیلی (یانـگ و تونـگ ،)2007 ،جدایـی از اجتماع
و خانـواده ،افسـردگی (چـن و لیـن ،)2015 ،تمایل بـه مزاحمتهـای اینترنتی برای
سـرگرمی بیشـتر ،کاهـش روابـط در خانـواده (آریـکاک و اوزبـی )2016 ،و برخـی
مشـکالت عاطفـی و روانـی ماننـد فاصله عاطفـی بین والدیـن و فرزنـدان میتواند از
اعتیـاد بـه شـبکههای اجتماعی نشـئت بگیرد.
1. Duerager
2. Livingstone
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 جـو عاطفـی خانـواده بـا سـبکهای نظارتـی و اعتیاد بـه شـبکههای اجتماعیرابطـه غیرمسـتقیم دارد .همسـو بـا ایـن پژوهـش ،حکیمـی و خسـروی ()1391
رابطـه بیـن سـبکهای فرزنـد پـروری والدیـن و اعتیـاد بـه شـبکههای اجتماعـی با
اختلاالت یادگیـری در دانشآمـوزان را مـورد بررسـی قـرار دادهانـد .نتایـج بیـن
سـبکهای فرزندپـروری و اعتیـاد بـه شـبکههای اجتماعـی بـا اختلاالت یادگیـری
رابطـ ه معنـیدار وجـود دارد .از میـان مؤلفههـای سـبک فرزنـد پـروری و اعتیـاد به
شـبکههای اجتماعـی ،سـبک فرزندپـروری مقتدرانـه و سـپس اعتیـاد بـه اینترنـت،
پیشبینـی کنندههـای قویتـر اختالل یادگیـری بودند .همچنیـن رحمانی ()1390
تأثیـر سـبکهای فرزنـد پـروری را بـر جـو عاطفی خانـواده مورد بررسـی قـرار داد و
دریافـت کـه بیـن سـبکهای فرزندپـروری بـا جـو عاطفـی خانـواده و کارکردهـای
اجتماعـی کـودک رابطـه معنیدار برقرار اسـت .همچنیـن راتور و همـکاران ()2017
مسـائل ،چالشهـا ،امنیـت و راهحلهـای شـبکههای اجتماعـی را در خانوادههـا
مـورد مطالعـه قـرار دادنـد؛ نتایـج نشـان داد کـه در صورت نبـود کنترل بر اسـتفاده
فرزنـدان از شـبکههای مجـازی ،ممکـن اسـت تهدیدهایی جـدی متوجه آنان شـود
و درحالیکـه اسـتفاده از روشهـای سـختگیرانه هـم نتوانسـته پاسـخ خوبـی بـه
ایـن پدیـده باشـد .بـه اشـتراک گذاشـتن فایلهـای چندرسـانهای بیشـترین کاربرد
شـبکههای اجتماعـی در میـان فرزندان بوده اسـت .فضـای اینترنت بـا جذابیتهای
خـود ،سـاعتها فرزنـدان را بـه خـود مشـغول میسـازد و موجبـات سـرگرمی آنـان
را فراهـم میکنـد .بهاینترتیـب ،کـودکان و نوجوانـان بـه چنیـن محیطـی بسـیار
عالقهمنـد میشـوند و سـعی میکننـد بیشـتر وقـت خـود را در مقابـل رایانـه و در
فضـای مجـازی و شـبکههای اجتماعـی بگذراننـد؛ امـری کـه موجـب میشـود در
فضـای خانـه قـرار گیرنـد و رابطهشـان آنهـا بـا دیگـر اعضـای خانـواده و همچنین
والدیـن کمتـرشـود .با کمرنگ شـدن روابـط عاطفی در خانواده ،شـکافی بین نسـل
جدیـد و والدیـن بـه وجـود میآیـد کـه همـه اعضـا را تحـت تأثیـر قـرار میدهد.
کارکـرد خانـواده بـا سـبکهای نظارتـی و اعتیاد به شـبکههای اجتماعـی رابطه
غیرمسـتقیم دارد .چیـن هویسـو و همـکاران ( )2017تأثیر والدیـن و همتایان را بر
اعتیـاد فرزنـدان بـه فعالیتهـای مجـازی خطرنـاک در اینترنـت مـورد مطالعـه قرار
دادنـد .نتایـج نشـان داد کـه نوجوانـان از غیبـت والدیـن بـرای پرداختـن بـه چنین
کارهایـی در فضـای مجـازی اسـتفاده میکننـد؛ همچنین وجـود همتایـان محرک،
بیشـترین نقـش را در گرایش آنان به سـمت فعالیتهای خطرنـاک در فضای مجازی
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دارد و بیشـترین نقـش پیشـگیریکننده ،متوجـه والدین اسـت .موافق بـا این نتایج،
ازگـور ( )2016رابطـه بین سـبکهای فرزنـد پروری والدیـن در اسـتفاده فرزندان از
شـبکههای اجتماعـی و میزان اسـتفاده آنان از شـبکههای اجتماعی را مورد بررسـی
قـرار داد .بـر ایـن اسـاس بین سـبک فرزندپـروری والدین و نظـر فرزنـدان در آن ،در
اسـتفاده از شـبکههای اجتماعـی رابطـه وجود دارد .با شـتاب گرفتن روند دسـتیابی
همـگان بـه فناوریهـای اطالعاتـی و ارتباطـی ،شـبکههای اجتماعـی بهعنـوان یکی
از اجـزای مهـم زندگـی افـراد ،بهخصـوص نوجوانـان و جوانـان مطرح شـدهاند .مهیا
شـدن ایـن امکانـات و فرصتهـای دسـتیابی بـه اطالعات باعث شـده تا شـبکههای
اجتماعـی در زمینههـای گوناگـون از سـوی فرزنـدان خانوادههـا مورداسـتفاده قـرار
گیرنـد (ازگـور .)2016 ،در سـبک نظارتـی فعـال ،والدیـن تأثیـر زیـادی بـر اعمـال
فرزنـدان و نظـارت بـر امـور آنهـا دارنـد و درواقـع ،تعیینکننـده بسـیاری از کارهای
فرزنـدان هسـتند ،در سـبک نظارتـی منفعـل ،والدیـن تأثیـری بـر اعمـال فرزنـدان
ندارنـد و در واقـع نسـبت بـه کار آنها بیتفاوت هسـتند و در سـبک نظارتی ترکیبی،
والدیـن در مـرز بیـن دو سـبک نظارتی یاد شـده قرار دارند و تأثیرشـان بیـن این دو
سـبک اسـت (حکیمی و خسـروی.)1391 ،
شـکاف نسـلی بـا سـبکهای نظارتـی و اعتیـاد بـه شـبکههای اجتماعـی رابطه
غیرمسـتقیم دارد .در بیـن سـالهای  1998تـا  2013کاروالیو 1و همـکاران ()2015
در  5حـوزه گرایـش بـه فنـاوری اطالعـات ،الگوهـای اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات،
انسـجام خانـواده ،نقشهـا و قوانیـن نشـان دادنـد کـه فناوریهـای اطالعاتـی و
ارتباطـی ،ضمـن ایجـاد تغییـر در کارکـرد خانـواده ،تقابلهـای جدیـدی را خلـق و
الگوهـای نسـبتی و رابطـهای تـازه را بازآفرینـی کـرده اسـت .شـکاف نسـلی درواقع،
جنبـه آشـکار اسـتفاده بیشازحـد دانـش آمـوزان از شـبکههای اجتماعـی و اعتیـاد
آنهـا بـه ایـن شبکههاسـت .کاینـا 2و همـکاران ( )2014نشـان دادند که بیـن رفتار
والدیـن بـا فرزنـدان و اعتیـاد بـه شـبکههای اجتماعی ،همچنیـن بیـن خودکنترلی
و اسـتفاده از شـبکههای اجتماعـی در میـان نوجوانـان ،رابطـه وجـود دارد .یکـی از
اثـرات مهـم فنـاوری بـر خانوادههـا ،شـکاف نسـلی یـا گسسـت فرهنگی اسـت (چو
و فـن .)2014 ،در ایـن میـان سـرعت توسـعه فنـاوری شـکاف بیـن نسـل فرزنـدان
و والدینشـان را بسـط داده اسـت (سـنورمانچی و همـکاران .)2014 ،کسـانی کـه
بهطـور دائـم از شـبکههای اجتماعـی اسـتفاده میکننـد ،نمیتواننـد فعالیتهـای
دیگـری انجـام دهنـد زیـرا وبگـردی و چـت شـبانهروزی در گروهها به آنـان مجال
2. Caina

1. Carvalho
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انجـام دادن کارهـای دیگـر را نمیدهـد .بـرای مثـال ،خانوادهها اغلب با این مشـکل
روبـهرو هسـتند کـه فرزندشـان دائـم در اتاق خـودش میمانـد و بیـرون نمیآید ،در
مهمانیهـا شـرکت نمیکنـد ،تماموقـت خـود را صـرف اینترنـت و فضـای مجـازی
میکنـد ،در برخـی مـوارد ،بـرای خـوردن غـذا هـم از اتـاق خـود بیـرون نمیآیـد.
جـو عاطفـی خانـواده بـر کارکـرد آن تأثیرگـذار اسـت .بـه شـبکههای اجتماعـی در
نوجوانـان چینـی مـورد بررسـی قـرار دادهاند.
مـدل نهایـی ایـن مطالعـه نشـان میدهـد که بیـن رفتـار والدیـن با فرزنـدان و
نوجوانـان و اعتیـاد بـه شـبکههای اجتماعـی؛ همچنین بیـن خودکنترلی و اسـتفاده
از شـبکههای اجتماعـی در میـان نوجوانـان ،رابطـه وجـود دارد .سـبکهای نظارتـی
عالوه بر اثری که بر نوع مصرف و اسـتفاده از شـبکههای اجتماعی از سـوی فرزندان
دارنـد ،بـر دیگـر شـاخصهای درونـی خانـواده نیـز اثرگذارنـد .بـا تغییر سـبکهای
نظارتـی ،جـو عاطفـی خانواده نیز ممکن اسـت دسـتخوش تغییر شـود .جـو عاطفی
خانـواده میتوانـد شـکلدهنده روابـط بیـن فرزنـدان بـا یکدیگـر و بـا والدین باشـد.
بـا بهتـر شـدن جـو عاطفی خانـواده ،درواقـع همه اعضـا ،سـعی در مراعـات یکدیگر
دارنـد و بـا ازخودگذشـتگی اهـداف خانـواده را مقـدم میشـمرد .در شـکلگیری
رفتـار و دیدگاههـای اجتماعـی کـودک ،جنبههای عاطفـی روابط والدیـن و فرزندان
نقـش مهمـی دارد ،در خانوادههایـی کـه والدیـن ،رفتارهـای محبتآمیـز دارنـد،
بهطورمعمـول کـودکان نیـز بـا رفتارهـای اخالقـی مثبـت ،با احتـرام به دیگـران و با
انگیزه پیشـرفت رشـد میکننـد .درواقع جو عاطفی خانواده دارای منشـأ بسـیاری از
مسـائل دیگـر بـرای فرزنـدان ازجمله ایجاد 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( )2013ویژگیهـای شخصیتیشـان بـا اعتیـاد بـه اینترنـت مرتبط اسـت .همچنین
رابطـه آمـاری معنـیداری بیـن اعتیاد بـه اینترنت و مشـکالت در خانـواده ،وضعیت
افسـردگی ،وابسـتگی بـه تلفـن همـراه و احسـاس تنهایـی وجـود دارد .تیتسـیکا 1و
همـکاران ( )2011بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه اعتیـاد بـه شـبکههای اجتماعی در
میـان نوجوانـان با روابـط خانوادگی مشـکلدار ،عملکرد تحصیلی ضعیـف ،رفتارهای
پرخطـر ،مشـکالت عاطفـی و برخـی شـرایط روانـی ماننـد افسـردگی مرتبط اسـت.
همچنیـن دور شـدن خانوادههـا از کارکردهـای اصلی خود که همـان تأمین نیازهای
فرزنـدان و والدیـن ازلحـاظ عاطفـی و غیر عاطفی اسـت ،میتواند دور شـدن عاطفی
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فرزنـدان از والدیـن را موجـب شـود و بـا توجـه بـه اینکـه فرزنـدان در ایـن زمینـه
مسـتعدتر هسـتند و اسـتفاده از بیرویـه شـبکههای اجتماعـی از سـوی آنـان،
میتوانـد ایـن امـر را سـرعت ببخشـد .ازنظر کارکـرد خانـواده نیز اجتماعی شـدن و
آشـنایی بـا قوانین ،نقشهـا و ارزشهای فرهنگـی بهطور طبیعی در خانـواده صورت
میپذیـرد و فـرد در تعاملات ابتدایـی خـود بـا خانـواده بـه یـک موجـود اجتماعـی
تبدیـل میشـود .کارکردهای خانواده ممکن اسـت بسـیار متنوع باشـند ،امـا کارکرد
اصلـی آن بایـد بـرآوردن نیازهـای فـردی اعضـای خانـواده باشـد (ون و همـکاران،
 .)2014مکماسـتر 1کارکـرد خانـواده را موفقیـت در ایفـای نقشهـای محول شـده
بـه خانـواده میدانـد .وی بـرای عملکـرد (کارایـی) خانـواده 6 ،بعـد کارکـردی یعنی
حـل مسـئله ،ارتبـاط ،نقشهـا ،پاسـخدهی عاطفی ،آمیـزش عاطفی ،کنتـرل رفتار و
یـک بعـد عمومـی را نامبرده اسـت.
جـو عاطفـی خانـواده بـر شـکاف نسـلی تأثیرگـذار اسـت .زربخـش بحـری و
همـکاران ( )2013نشـان دادنـد کـه احسـاس تنهایـی و دو خـرده مقیـاس ارتبـاط
بـا خانـواده و نشـانگان عاطفی ،همبسـتگی مثبـت و معنـاداری با اعتیاد بـه اینترنت
دارنـد .در بیـن متغیرهـای جمعیتشناسـی ،ارتباط معنـاداری بین سـن و اعتیاد به
اینترنـت دیـده نمیشـود.
بـا بهبـود جـو عاطفـی ،فرزنـدان بیشـتر در جمـع خانـواده مانـده و میتواننـد
مدتزمـان بیشـتری را بـا والدیـن بگذرانند و نیازهـای خود را مطرح کننـد .فرزندان
بـرای پیشـرفت و موفقیـت ،نیـاز بـه رشـد مهارتهـای رفتـاری و بین فـردی ،مانند
توانایـی کنتـرل خشـم ،همـکاری ،گـوش کـردن ،ارتبـاط برقـرار کـردن ،بـه تأخیـر
انداختـن لذتهـا دارنـد و بـه نظـر میرسـد کـه بهطـور عمـده ،والدیـن مسـئول
یاریکـردن فرزندانشـان بـرای به دسـت آوردن برخـی مهارتها هسـتند .در صورت
کـه فرزنـدان فاقـد این مهارتهـای پایه و اساسـی باشـند ،ارتباطات و رفتـار والدین
اثـرات عمیقـی بـر تحول و بهزیسـتی عاطفـی هیجانی آنهـا خواهد داشـت .مطالعات
نشـان میدهـد کـه بیکفایتـی والدین بـا رفتارهای انحرافـی در کـودکان و نوجوانان
مرتبـط اسـت و تغییـر در رفتار والدیـن میتواند اعمـال پرخاشـگرانه و ضداجتماعی
را اصلاح کنـد .طبـق مطالعاتی که بـه تأثیر کنترل والدیـن بر فرزنـدان پرداختهاند،
کنتـرل والدیـن بـا هویت ،عزتنفـس و پیشـرفت تحصیلی فرزنـدان رابطـه دارد .در
سـایه تحـوالت اجتماعـی در جامعـه در حـال گـذار ایـران بـه دالیل متعـدد ازجمله
اشـتغال والدیـن بـه امور خـارج از منزل ،حضور کمتـر افراد خانـواده در کنار یکدیگر
1. Mc Master
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و وقـت کمتـر بـرای تعامـل رودررو ،مسـیرهای جبـران ایـن نیـاز به سـمت مجازی
شـدن پیـش مـیرود .دسـتگاههای جدیـد ارتباطـی (شـبکههای مجـازی) آسـانتر،
ارزانتـر و در دسـترستر هسـتند و بـه همیـن دلیـل ،اسـتفاده از آنها بـرای کاربران
جذابتـر اسـت؛ بهاینترتیـب کمبـود ارتباطـات میـان فـردی در جامعـه ،بهراحتـی
از طریـق ایـن سیسـتم جبـران میشـود .متأسـفانه رشـد ایـن فضـا و اجـازه ورود
بـه ایـن راه ،در ایـران بهسـرعت و بـدون تحقیـق اتفـاق افتـاد و شـاید بـه همیـن
دلیـل مشـکالت زیـادی را ایجـاد کـرد .اینکـه جوانـان و میانسـاالن وارد ایـن فضاها
شـدهاند ،چنـدان قابـل جلوگیـری و کنترل نبود ،چراکـه هر یک ،بهتناسـب نیازهای
کاری و اطالعاتـی خـود ،دالیلـی داشـتهاند ،امـا ورود بیحدوانـدازه نوجوانـان بـه
چنیـن فضاهایـی غیرقابلتوجیـه اسـت .بـر ایـن اسـاس وارد فضـای مجازی شـده و
آسـیبهای متعـددی میبیننـد.

منابع

جعفـری هرنـدی؛ رضـا و رجایـی موسـوی ،سـیدهفاطمه .)1398( .رابطـه بلـوغ
عاطفـی ،حمایـت اجتماعی ادراکشـده و جـو عاطفی خانـواده در بیـن دانشآموزان
دختـر دوره دوم متوسـطه شـهر قم .اندیشـههای نویـن تربیتـی.)2(15 ،
حکیمی ،سـمانه و خسـروی ،معصومه .)1391( .رابطه سـبکهای فرزندپروری
والدیـن و اعتیـاد بـه اینترنـت بـا اختلاالت یادگیـری در دانشآمـوزان.
پایاننامه کارشناسـی ارشـد ،دانشـکده روانشناسـی و علوم تربیتی ،دانشـگاه سـمنان.
رحمانـی ،پریسـا .)1390( .بررسـی رابطـه بیـن شـیوههای فرزندپـروری و جـو
عاطفـی خانـواده بـا هـراس اجتماعـی در کـودکان پیشدبسـتانی .اولیـن همایش
کشـوری دانشـجویی عوامـل اجتماعـی مؤثر بر سلامت.
رضویـه؛ اصغـر و سـامانی ،سـیامک .)1379( .بررسـی سـاختار عاملـی مقیـاس
اسـتقالل عاطفـی اسـتنبرگ و سـیلور بـرگ بـرای اسـتفاده در ایـران .ششـمین
کنفرانـس پژوهـش روانپزشـکی و روانشناسـی در ایـران .علـوم پزشـکی
شـهید بهشـتی ،تهـران.
سـامانی ،سـیامک .)1381( .مدل علی برای همبسـتگی خانوادگی و استقالل
عاطفی و سـازگاری .پایاننامه دکتری رشـته روانشناسـی ،دانشگاه شیراز.
سـلیمی ،عظیمـه؛ جـوکار ،بهـرام و نیکپـور ،روشـنک .)1388( .ارتباطـات
اینترنتـی در زندگـی :بررسـی نقـش ادراک حمایـت اجتماعی و احسـاس تنهایی در
اسـتفاده از اسـتفاده از اینترنـت .مطالعـات روانشـناختی.)3( 5 ،

مـدل سـاختاری سبـک
نظـارتی و اعتـیـاد بـه
شبکـههـایاجتـماعـی
با میـانجـیگری شكـاف
نسـلي (مـورد مطالعـه:
جوانـان شهــر تهـران)

90
 تأثیـر باورهـاي نظارتـي.)1384( . احـد، بختیـار و پورافشـاری،شـعبانی
 علـوم تربیتی و.مديـران مـدارس ابتدایـي بـر سـبکهای مديريـت تعـارض آنـان
.51-70 ،)4(12 ،روانشناسـی
 بررسـي مقدماتـي ویژگیهای.)1385( . غفـار، محمـد و ملکخسـروی،علیـزاده
2 ، خانوادهپژوهـي.روانسـنجی و اعتباریابـی مقيـاس سـنجش كاركـرد خانـواده
.69-89 ،)5(
 عوامـل اجتماعـي و فرهنگـي مؤثـر بر شـكاف نسـلي.)1396( . مجيـد،كفاشـي
.)1( 6 ، زن و جامعـه.جوانـان شـهر تهـران
 مطالعـه پدیـده.)1386( . احمـد، کـرم و گنجـی، سـعید؛ حبيبپـور،معیدفـر
. سـال) شـهر تهران15-25( اسـتفاده اعتیادی از اینترنت در بین نوجوانان و جوانان
.4 ،رسانه
 تأثيـر.)1394( . حسـين، مرجـان و مولـوي، احمـد؛ فرزانهخـو،يارمحمديـان
.)3(2 ، علـوم رفتـاری.عملكـرد كلـي خانـواده بـر وضعيـت هويـت دانشآمـوزان

Alavi, S.; Janatifard, F.; Eslami, M. & Razavi M. (2010). Evaluation
of Diagnostic Criteria of DSM-IV-TR for Diagnosis of Internet Addiction
Disorder. Zahedan Journal Of Resarch In Medical Sciences, 13(6), 3-31.
Aricak, O. T. & Ozbay, A. (2016). Investigation of the relationship
between Cyberbullying, Cybervictimization, Alexithymia and anger
Expression Styles among Adolescents. Computers in Human Behavior,
55(A), 278e285, http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2015.09.015
Cankaya, S. & Odabasi, H. (2009). Parental Controls on Children’s
Computer and Internet use. Procedia e Social and Behavioral Sciences,
1(1), 1105e1109.
Carvalho, J.; Francisco, R. & Relvas, A. (2015). Family Functioning
and Information and Communication Technologies: How do they relate? A
Literature Review. Computers in Human Behavior, 45, 99–108.
Chen, S. & Lin, S. S. J. (2015). A Latent Growth Curve Analysis of
Initial Depression Level and Changing Rate as Predictors of Problematic
Internet use Among College Students. Computers in Human Behavior, 54,
380e387, http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2015.08.018
Chou, M. & Fen, C. (2014). Parent-Child Play within Information
Technology: A Quest for Quality Family Atmosphere. Social and Behavioral
Sciences, 122, 273 – 282.
Desjerdins, J.; Zdenski, JM. & Coplan, RJ. (2008). An Investigation

،پژوهشهای ارتباطی
،بیـستوهـفـتـم
 ســال
،)102  (پياپي2 شمـاره
1399 تــابـستـــــان

91
مـدل سـاختاری سبـک
نظـارتی و اعتـیـاد بـه
شبکـههـایاجتـماعـی
با میـانجـیگری شكـاف
:نسـلي (مـورد مطالعـه
)جوانـان شهــر تهـران

of Maternal Personality, Parenting Styles, and Subjective Well-Being.
Personality and Individual Differences, 44(3), 587-597.
Duerager, A. & Livingstone, S. (2012). How can Parents Support
Children’s Internet Safety? London: EU Kids Online. Retrieved from http://
www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU20Kids%20III/
Reports/ParentalMediation.pdf
El Asam, A. & Samara, M. (2016). Cyberbullying and the law: a Review
of Psychological and legal Challenges, Comput. Hum. Behav, 65, 127–
141.
Esen, BK.; Aktas, E. & Tuncer, I. (2013). An Analysis of University
Students’ Internet Use in Relation to Loneliness and Social Self-efficacy.
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 1504-8.
Ezoe, S. & Toda, M. (2013). Relationships of Loneliness and Mobile
Phone Dependence with Internet Addiction in Japanese Medical Students.
Open Journal of Preventive Medicine, 3(6), 407-12.
Fenichel, M. (2003). Internet Addiction:’’Addictive Behavior,
Transference or More?. http:// www. Fenichel.com/addiction.shtml
Ghasemi, V. & Malekahmadi, H. (2010). ExplaInIng Internet Addiction
Among ShahIn Shahr Cafe Net Users. Quarterly Journal of Communication
Research, 17(4), 51-77.
Hoeve, M. & et al. (2011). Maternal and Paternal Parenting Styles:
Unique and Combined Link s to Adolescent and Early Adult Delinquency.
Journal of Adolescence, 34 (5), 813-827.
Leung, L. & Lee, P. S. N. (2012). The Influences of Information Literacy,
Internet Addiction and Parenting Styles on Internet Risks. New Media &
Society, 14(1), 117-136.
Malekahmadi, H. & Jafarian, A. (2011). Pathology of Internet Addiction
(Case Study: ShahIn Shahr,Esfahan). Historical Sociology, 3(2), 94-116.
Ota, F. ( 2012). A Study of Social Networking Sites for Learners of
Japanese. New Voices, 4, 144-167.
Ozgur, H. (2016). The Relationship between Internet Parenting Styles
and Internet Usage of Children and Adolescents. Computers in Human
Behavior, 60, 411-424.
Rathore, S.; Kumar, P. & Loia, V. (2017). Social Network Security:
Issues, Challenges, Threats, and Solutions. Information Sciences,
421,43–69.
Senormanci, O. & et al. (2014). Attachment and Family Functioning in
Patients with Internet Addiction. General Hospital Psychiatry, 36, 203–207.
Tsitsika, A.; Critselis, E.; Louizou, A.; Janikian, M.; Freskou, A.

92
& Marangou, E. (2011). Determinants of Internet Addiction among
Adolescents: A Case-control Study.
Valcke, M.; Bonte, S.; DeWever, B. & Rots, I. (2010). Internet Parenting
Styles and The Impact on Internet use of Primary School Children.
Computers & Education, 55, 454- 464.
Valkenburg, P.; Koutamanis, M. & Vossen, H. (2017). The Concurrent
and Longitudinal Relationships Between Adolescents’ use of Social
Network Sites and Their Social Self-Esteem. Computers in Human
Behavior, 76, 35-41.
Wen, L.; Garland, E. & Howard, M. (2014). Family Factors in Internet
Addiction Among Chinese Youth: A Review of English- and ChineseLanguage Studies. Computers in Human Behavior, 31, 393–411.
Widmer, ED.; Kemp, f N.; Sapin, M. & Galli-Carminati, G. (2013).
Family Beyond Parents? An Exploration of family Configurations and
Psychological Adjustment in young adults with Intellectual Disabilities.
Res Dev Disabil, 34(1), 207–217.
Wuyts, D.; Vansteenkiste, M.; Mabbe, E. & Soenes, B. (2017). Effects
of Social Pressure and Child Failure on Parents’ use of Control: An
Experimental Investigation. Contemporary Educational Psychology, 51,
378–390.
Yang, S. C. & Tung, C. J. (2007). Comparison of Internet Addicts and
Non-Addicts in Taiwanese High School. Computers in Human Behavior,
23, 79-96.
Zarbakhsh Bahri, M.; Rashedi ,V. & Khademi, M. (2013). Loneliness and
Internet Addiction in Students. Journal of Health Promotion Management,
2(1), 32-38.

،پژوهشهای ارتباطی
،بیـستوهـفـتـم
 ســال
،)102  (پياپي2 شمـاره
1399 تــابـستـــــان

Structural Model of Monitoring Style and Social Media
Addiction Mediated by Generation Gap
By: Ebrahim Misaghi, M.A.*, Esmaeil Sadipour, Ph.D. ,
Fariborz Dortaj, Ph.D** & Abdollah Mo’tamedi, Ph.D.***

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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