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چکیده

هدف پژوهش حاضر ،تعیین رابطه الگوهای ارتباطی خانواده ،اعتیاد به اینترنت و سااگااری تحصاییی باود .ناو
پژوهش اگ نظر هدف کاربردی ،و اگ نظر اجارا ،توصاییی همبساتگی باود .جامعاه آمااری شاام داناش آماوگا
دبیرستانی نواحی چهاراانه شهر اهاواگ باود کاه باه کما روش نموناه ایاری تصاادیی مرحیاه ای 953 ،نیار اگ
دانش آموگا دختر و پسر مقطع دبیرستا ناحیاه  1و  9شاهر اهاواگ باه عناوا نموناه پاژوهش انتخاا شادند .اگ
پرسش نامه ساگااری (سینها و سینگ) ،پرسش نامه اعتیاد باه اینترنات یاناگ و مقیاا تجدیادنظر شاده الگاوی
ارتباااطی خااانواده کااوئرنر و ییتزپاتریا اسااتیاده شااد .نتااای پااژوهش بیااانگر آ اساات کااه بااین جهااتایااری
ایتوشنود ،جهتایری همنوایی ،اعتیاد به اینترنت و ساگااری تحصییی ،شام ساگااری آموگشی ،عااطیی و
اجتماعی رابطه معنادار برقرار است ( .)P≥1/11در حالی که بین ساگااری آموگشی و اجتمااعی باا جهاتایاری
همنوایی ،رابطه معناداری یایت نشد ( .)P≥1/15اگ طریی دیگر ،جهتایاری ایاتوشانود و اعتیااد باه اینترنات
قادر به پیش بینی ساگااری دانش آموگا بودند .بنابراین ،ضروری است ،در یرآیند سااگااری داناش آماوگا باه
نقش الگوهای ارتباطی خانواده و اعتیاد به اینترنت توجه نمود.
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مقدمه

امروگه ،مدار

و نهادهای تعییم و تربیت در سراسر جها تنهاا باه بعاد شاناختی و در

محصان

توجه نمی کنند و توجه به ابعااد دیگار وجاودی داناش آماوگا اگ جمیاه سانمت ذهنای ،بهزیساتی
وجودی ،شادکامی و سااگااری اگ اهمیات بسایاری برخاوردار اسات .سااگااری در اصا اگ عیام
گیست شناسی نشأت اریته است؛ نخستین بار داروین اسا

گناده ماناد اوناه هاا را ،سااگااری و

تطااب بااا تغییاارات محیطای دانساات .ساا ، ،ایان میهااو در عیااو دیگار هاامچااو روا شناسای و
جامعهشناسی مورد استیاده قرار اریت ) .(Yalim, 2007اما در روا شناسی ،ساگااری؛ باه معنای،
شیوه مسالمتآمیز و بهنجار کنار آمد با محیط مایباشاد ) .(Baker & Siryak, 1984یا

یارد

گمانی ساگاار است که بتواند باین ریتاارش باا تغییارات محایط اجتمااعی اش تطااب ایجااد کناد و
ناساگااری وقتی اتیاق میایتد که یرد نتواند خود را در برابر استر های محیطی ساگاار کناد و باا
عنیمی هم چو ایسردای ،اضطرا  ،مشکنت تحصییی ،مشکنت ریتاری در مدرسه و یا محایط
کار و شکایات جسمانی مشخص می شود .اگ سااگااری در موقعیات هاای آموگشای ،تحات عناوا
ساگااری تحصییی 1یاد میشود .در واقع ،ساگااری تحصییی ناظر به توانمندی یراایرا در انطبااق
با شرایط و الزامات تحصی و نقشهایی است که مدرسه به عنوا ی

نهاد اجتماعی یرا روی آنهاا

قرار میدهد ).(Pettus, 2006

ساگااری تحصییی با ورود نوجوا به دوره متوسطه اهمیت بیشتری پیادا مای کناد کاه متاأرر اگ
یاکتورهایی چو انگیزه ،موقعیت خانوادای ،مهاارت هاای یاردی و اجتمااعی ،عواما یرهنگای و
روا شناختی می باشد .در بین این عوام  ،خانواده و الگوهای ارتبااطی والادین مای تواناد در حیا
سنمت روانی ،اجتماعی ،جسمی و سااگااری در محایط آموگشای نقاش باه سازایی داشاته باشاد.
نخستین پایگاه اجتماعی در تما مراح رشد و به ویژه در سالهای نوجوانی ،که نقش مهمای را در
تنظیم ایکار ،احسا

و ریتار نوجوا اییا میکند ،خانواده میباشد ).(Yosefi Fahandari, 2015

شااواهد متعااددی در تأییااد رابطااه عوام ا ماارتبط بااا خااانواده و ساااگااری دانااشآمااوگا وجااود
دارد (Dorat Altaj Tehrani, 2013, Ahmadzadeh, 2012, Parsa, Ahmadpanah, Parsa

)،& Ghaleabha, 2014, El Sheikh & Elmore-Staton, 2004, Okour & Hijazi, 2009

1. Academic adjustment
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اگ جمیه الگوی ارتباطی خانواده 1که یکی اگ کارکردهایی است که قادر به تأریراذاری بر یرگنادا
میباشد ).(Koerner & Fitzpatrick, 2002

منظور اگ الگوهای ارتباطی خانواده ،تعام بین اعضای خانواده و چگونگی تصمیمایری آنها با
عقایااد و باورهایشااا اساات .باارای تعیااین الگوهااای ارتباااطی خااانواده ،ییتزپاتریاا

و ریچاای

) (Fitzpatrick & Ritchie, 1994ابعاااد اساساای الگوهااای ارتباااطی خااانواده را بااه دو بعااد
جهتایری ایتوشنود و جهتایری همنوایی 9تقسیم کردهاند .بار اساا
ییتزپاتریا

ایتاههاای کاوئرنر و

) ، (Koerner & Fitzpatrick, 2002جهاتایاری ایاتوشانود باه یضاای آگاد و

راحتی اطنق می شود که در آ والدین ،اعضای خانواده را به مشارکت و بحث درباره موضاوعات
مختیف تشوی می کنند .در حالی که خانوادههای با جهت ایری همنوایی باال بر همسانی و یکساانی
عقاید ،ارگشها و باورها تأکید دارند .ترکیب این دو بعد ،چهار طار واره ارتباطاات خاانوادای را
شاک مایدهاد ) (Fitzpatrick & Ritchie, 1994کاه الگوهاای ارتباطاات خاانوادای خواناده
میشوند ) .(Koerner & Fitzpatrick, 2002این چهار نو الگو یا چهار نو خاانواده اگ ترکیاب
وضعیتهای گیاد یا کم بر روی پیوساتارهای دو بعاد جهاتایاری ایات و شانود و جهاتایاری
همنوایی حاص میشوند و عبارتاند اگ:
 .1خانواده هاي توافق كننده  :این خانواده ها در هر دو جهت ایری نمره باالیی دارند؛ در ایان حالات
یرگندا اجاگه دارند تا گمانی که هماهنگی درونی خانواده ها به خطر نییتد به بیا عقاید خاود
ب،رداگند.
 .2خانواده هاي كثرت

گرتا  :چناین خاانواده هاایی در جهات ایاری ایات وشانود نماره بااال ،اماا در

جهتایری همنوایی ،نمره پایینی دارند.
 .3خانواده هاي حمایت كننده  :این خانواده ها در جهت ایری ایتوشنود پایین ،اما در جهات ایاری
همنوایی باال هستند .این نو والدین تأکید گیادی بر اطاعات و حیا همااهنگی باین اعضاای
خانواده دارند ،ولی نسبت به تیکر و بحث و ایتگو در مورد مساای مختیاف عنقاه ای نشاا
نمیدهند.
1. Family communication pattern
2. Conversation orientation
3. Conformity orientation
4. Consensual
5. Pluralistic
6. Protective
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 .خانواده هاي سهل گیت :1چنین خاانواده هاایی در هار دو جهات ایاری نماره پاایینی دارناد ،در ایان
خانوادهها یرگندا بسیار کم با والدین خود به ایتواو می پرداگند و بهطورکیی ارتباا باین
اعضا بسیار کم است.
نوجوانا در خانواده هایی که به جهت ایاری ایاتوشانود تأکیاد مایشاود ،در معار

خطار

کمتااری باارای ساااگااری بااا مشااکنت هسااتند ) .(Rueter & Koerner, 2008در مجمااو ،
جهت ایری ایتوشنود ی

پیشبینی کننده مثبت و جهت ایری همنوایی ی

پایشبینای کنناده

منیی بار سانمت روا یرگنادا مایباشاد ) .(Tajalli & Latifian, 2007بناابراین ،تاأریر محایط
خانواده در شک ایری شخصیت و بروگ ریتارهای ساگاارانه و ناساگاارانه ایراد بار کسای پوشایده
نیست ،بهخصوص در سنین نوجوانی و جوانی که دورا هویتیابی و استقنلطیبای نوجاوا اسات
) .(Rajabi, Chahardoli & Atari, 2007مطالعات کوستا

) (Kostas, 2005نیز نشا داد که

روابط والدین -نوجوا به خصوص روابط مادر -نوجوا به طور قطعی تاری باا سااگااری تحصاییی
دانشآموگا نیز والدینشا به خصوص مادرا را به عنوا اولین کسی که توسط آنهاا

ارتبا دارد و
حمایت میشوند ،معریی کردند .عنوه بر ساگااری تحصاییی ،ایان تصاور کاه عواما خاانوادای
ممکن است ،نقش مهمی در شرو و تشدید اعتیاد به اینترنت نوجواناا داشاته باشاد ،در ساالهاای
اخیر بهطور قاب توجهی مورد تمرکز نظریهپرداگا قراراریته است.
واژه اعتیاد اگ آنجا برای اینترنت به کار برده میشود که نشانههای اعتیاد به اینترنت دارای هماا
نشانههای اعتیاد به مواد و یا الک هستند ) .(Young, 1996aآخارین نساخه راهنماای تشخیصای و
آماری اختنلهای روانی  DSM-5هیچاونه طبقهبندی را برای اعتیاد به اینترنت بهصورت مساتق
بیا نکرده است .اما ،بر اسا
من

پژوهش های باه عما آماده ،مان

هاای تشخیصای ایان اخاتنل باا

های تشخیصی مربو به اختنل تکانه ،قمارباگی بیماراونه و نیز وابستگی به ماواد هم،وشای

دارند و این من ها برای تشخیص اختنل اعتیاد به اینترنت در پژوهشهای بسیاری به کاار اریتاه
شده است .انجمن روا پزشکی آمریکا ( )APA9اعتیاد به اینترنت را ،الگوی استیاده اگ اینترنت کاه
موجب اختنل عمیکردی شده و با حالات ناخوشاایند درونای در طاول یا
باشد ،تعریف کرده است و برای تشخیص آ هیت من

دوره دو ماهاه هماراه

ارایاه داده اسات (حاداق ساه معیاار در

1. Lassez-Fair
2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
3. APA: American Psychiatry Association
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طول دو ماه) .1 :تحم

 .عنیم تر

 .9گما استیاده اگ اینترنت بیش اگ آ چه یرد در ابتدا ،قصد

دارد به طول انجامد  .4تمای مداو برای کنترل ریتار  .5صرف وقت قاب توجاه بارای اماور مارتبط
با اینترنت  .6کاهش یعالیتهای اجتمااعی ،شاغیی و تیریحای در ارار اساتیاده اگ اینترنات  .7تاداو
اسااتیاده اگ اینترناات بااا وجااود آااااهی اگ آرااار منیاای آ ) .(Karimi, 2015تحقیقااات احماادی
) )Ahmadi, 2014نشا داد که اعتیاد به اینترنت در میا نوجوانا ایرانی شایع اسات و باه چنادین
عام وابسته است که اگ بین آنها روابط خانوادای به احتماال بیشاتری نقاش دارد .بار اساا

نظریاه

کنترل اجتماعی هیرشی (Hirschi’s, 1969, cited in Salehi, Shahryari Ahmadi & Noei,

) ،2012پیوند اجتماعی ی

عام است که مانع بزهکااری نوجواناا مای شاود ،ایان نظریاه اگ ایان

عناصر تشکی شده است :دلبستگی ،تعهد ،مشارکت و اعتقااد .وقتای یکای اگ ایان عناصار ضاعیف
شود ،یرد درایر ایکار بزهکاری خواهد شد .طب نظریه پیوند اجتماعی ،دلبساتگی قاوی ،منجار باه
پیوند اجتماعی و به تبع آ جیوایری اگ ریتارهای انحرایی مانند اعتیاد به اینترنت می شود .هم چنین،
بر اسا

نظریه شناختی -ریتاری می توا ایت وقتی تعام و صحبتی بین اعضاای خاانواده وجاود

ندارد و بر همنوایی باال و هم سانی عقاید والدین و یرگندا تأکید می شود ،نوجوا ممکن اسات باه
این نتیجه برسد که اینترنت را بهعنوا دوست صمیمی خود که بهراحتی میتوا با او ارتبا برقارار
کرد ،انتخا کند .در چنین خانواده هایی یرد ممکن است یر
مورد احترا قرار نمیایرد ،هیچک

کند که چو عقایدش در خانواده

خارج اگ شابکههاای اینترنتای او را دوسات نادارد و حمایات

نمی کند و تنها در محیط اینترنت مورد احترا قرار می ایرد .در نتیجه ،این برداشت نادرسات منجار
به تمای شدید نوجوا به سمت اینترنت میشود ).(Salehi et al., 2012
نورایشا  ،جوکار و سعادت حساینی ) (Noorafshan, Jokar & Sadat Hosseini, 2013در
پژوهشی با عنوا «تأریر الگوهای ارتباطی خانواده بر انعطاف پذیری نوجوانا ایرانی» باه ایان نتیجاه
رسیدند که الگوهای ارتباطی خانواده به عنوا ی

پیش بینی کننده معنیداری برای انعطاف پاذیری

نوجوانااا مایباشااد .انعطااافپااذیری در الگوهااای توایا کننااده و کثاارتااارا باااالتر اگ الگوهااای
محدودکننده و بیقید بود .همچناین ،انعطاافپاذیری در الگوهاای توایا کنناده و کثارتاارا در
پسرا باالتر اگ دخترا بود و این انعطاف پذیری باال در پسرا در جهتایری ایت و شنود نسابت
به جهتایری همنوایی باالتر بود .پارسا و همکارا ) (Parsa et al., 2014در گمینه مطالعه رواباط
عاطیی بین والدین و یرگندا باا سااگااری تحصاییی دانشاجویا دانشاگاه عیاو پزشاکی همادا
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ازارش کردند که در خانواده هایی که دلبستگی بین والدین و یرگندا گیاد بود و نزا های کمتری
بین والدین وجود داشت ،ساگااری تحصاییی دانشاجویا بیشاتر باود .هام چناین ،دانشاجویانی کاه
مهارت های اجتماعی باالتری داشاتند اگ سااگااری تحصاییی بهتاری برخاوردار بودناد .در تحقیا
وایدمن ) (Weidman, 1989الگوی جامعهپذیری دانشجویا باا در نظار ااریتن نقاش والادین در
ساگااری دانشجو با محیط دانشگاه مشخص اردید .این الگو نشا می دهاد کاه رواباط جواناا باا
والدینشا چگونه با توانایی آنها برای کنار آمد باا یشاارهای هیجاانی مثا انتخاا هاای شاغیی،
ارگش ها و ترجیحات سب

گندای در ارتبا است .در واقاع ،ایان تصامیمات عموماا باا مویقیات

تحصییی و اجتماعی دانشجو ارتبا دارد .شواهد متعدی در تأیید رابطه عوام مرتبط باا خاانواده و
ساااگااری یرگناادا و یااا مؤلیااههااای آ وجااود دارد ) .(Ahmadzadeh, 2012برخاای محققااا
معتقدند الگوهای ارتبا بین اعضای خانواده اگ اهمیات بیشاتری در سااگااری یرگنادا برخاوردار
است ).(Koerner & Fitzpatrick, 2002, Fitzpatrick & Ritchie, 1994

ژاناگ ) (Zhank, 2007, cited in Ahmadzadeh, 2012الگوهاای ارتبااطی خاانواده و
تأریرات آنها را بر شیوه های ناساگااری یرگندا و رضایت یرگندا اگ روابط بین والدین-یرگناد را
در خانواده های چینی مورد بررسی قرار داده اسات .وی الگوهاای ارتبااطی خاانواده هاای چینای را
بیشتر در حالت جهت ایری ایتوشنود میداند تا در حالت جهات ایاری همناوایی ،و شایوه هاای
همکاری و ساگااری در یرگندا ارجحیت بیشتری نسبت به شیوه رقابت دارناد .بچاه هاایی کاه در
حالت جهت ایری ایت وشنود قرار دارند ،عمدتا اگ شیوه همکااری اساتیاده مایکنناد و کمتار باه
سراغ شیوه اجتنا می روند .در حالی که بچه هایی که در خانواده جهت ایری همنوایی قارار دارناد
بیشتر اگ سب

رقابت استیاده می کنند و احتمال ضاعییی وجاود دارد کاه شایوه همکااری را ماورد

اساتیاده قارار دهناد .عانوه بار ایان ،چانادوال و باانوت ) (Chandola & Bhanot, 2008نیاز در
پژوهش خود ابراگ می دارند که میا سب

والداری و ساگااری دانش آماوگا دبیرساتانی ارتباا

معن ایداری وجااود دارد و دانااشآمااوگانی کااه اگ والااداری ضااعییی برخوردارنااد در مقایسااه بااا
دانش آموگانی کاه اگ والاداری مثبات تاری برخوردارناد ،سااگااری تحصاییی کمتاری دارناد .در
تحقیقی کاه داماا

و لقیایم ) (Dumas & Laughlim, 2001در مادار

ابتادایی و متوساطه در

تایوا برای مقایسه پیشریت تحصاییی و مشاکنت ریتااری یرگنادا آیریقاایی -آمریکاایی انجاا
دادند ،به این نتیجه رسیدند که دانش آموگانی که دارای روابط خانوادای نزدیکی بودناد ،اگ لحاا

رابطه الگوهای ارتباطی خانواده ،اعتیاد به اینترنت و … 41/

ساگااری تحصییی ،اگ آنهایی که روابط کمتری داشتند ،بهتر بودند .نتای نشاا داد خاانواده هاایی
که با یرگندانشا در مورد مسای مختیف ایت واو و مشارکت دارند و در تعریف نقش ها ،قاوانین
و جایگاه ایراد در رویارویی با مسای انعطاف و ساگااری نشاا مای دهناد ،یرگندانشاا اگ تواناایی
ح مسأله ،اعتماد به دیگرا  ،ایما به قدرت خود و ح

استقنل بیشتری برخوردارند.

صالحی و همکارا ) (Salehi et al., 2012در پژوهشای باا عناوا «رابطاه الگوهاای ارتبااطی
خانواده و اعتیاد به اینترنت» به این نتیجه رسیدند که یا

رابطاه منیای و معنایداری باین الگوهاای

ارتباطی ایت و شنود و اعتیااد باه اینترنات وجاود دارد و رابطاه مثبات و معنااداری باین الگوهاای
ارتباطی همنوایی و اعتیاد به اینترنت وجاود دارد .هام چناین ،نتاای نشاا داد کاه کااربرانی کاه اگ
اینترنت استیاده کمی دارند در مقایسه با کاربرانی کاه اگ اینترنات اساتیاده گیاادی مای برناد ،رابطاه
بهتری با مادرشا و دوستانشا دارند .جو و چوی ) (Jun & Choi, 2015در پژوهشای باا عناوا
«استر

تحصییی و اعتیاد به اینترنت اگ چهارچو نظریه یشار عمومی» به ایان نتیجاه رسایدند کاه

استر

تحصییی به طاور مثبتای باا احساساات منیای و اعتیااد باه اینترنات ارتباا دارد .حسان گاده،

صالحی و رضاییکیاسری ) (Hasanzadeh, Salehi & Rezaei Kiasari, 2010در پژوهشای باا
عنوا «رابطه بین استیاده ایراطی اگ تکنولوژی (اعتیاد به اینترنت و ا ا ا ) و وضعیت آموگشای و
روانی دانشآموگا » ،به ایان نتیجاه دسات یایتناد کاه باین دو متغیار اساتیاده ایراطای اگ اینترنات و
پیشریت تحصییی رابطه معنادار وجود ندارد ،ولی بین دو متغیر استیاده ایراطی اگ اینترنت و احسا
تنهایی رابطه معنادار وجود داشت و میزا اساتیاده ایراطای اگ اینترنات در دختارا بیشاتر اگ پسارا
میباشد.
به طورکیی اگ تحقیقات اذشته می توا برداشت کرد که اار روابط والدین با یرگنادا باه نحاو
مطیوبی باشد ،ریتارهای ساگاارانه و مطیو بیشتری در یرگندا شک میایرد .با توجاه باه هماین
امر ،تحقی حاضر شک اریت .اگ ضرورتهای این تحقی میتوا به این اشاره کارد کاه چنانچاه
دانشآموگا ساگااری تحصییی مویقیتآمیزی داشاته باشاند ،باه دنباال آ باا مویقیات تحصاییی،
شغیی و نظایر آ روبرو خواهند شد و این جریا جامعاه ای ساالم را پایش بینای مایکناد .بناابراین،
بسیاری اگ مشکنت خانواده ها و جامعه کنونی ریشاه در عاد سااگااری هاای نوجواناا در دورا
تحصی دارد کاه شاناخت عواما ماؤرر بار سااگااری باه ویاژه در دورا نوجاوانی کاه ریتارهاای
بزهکارانه و انحرایات ریتاری در تما جوامع شدت می یابد ،اگ اهمیت گیاادی برخاوردار اسات .اگ
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این رو ،تحقیا حاضار درصادد اسات ،رابطاه الگوهاای ارتبااطی خاانواده باا اعتیااد باه اینترنات و
ساگااری تحصییی دانش آموگا دبیرستانی را بررسی کند .بر این اسا  ،این یرضیههاای پژوهشای
تدوین شد:
 .1رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده (جهت ایاری ایاتوشانود و جهاتایاری همناوایی)،
اعتیاد به اینترنت و ساگااری تحصییی دانشآموگا دبیرستانی شهر اهواگ چگونه است؟
 .آیا الگوهای ارتباطی خانواده و اعتیاد به اینترنت می توانند ساگااری تحصاییی را پایش بینای
کنند؟
روش

این پژوهش اگ لحا هدف ،ی

تحقی کاربردی و اگ لحا روش اردآوری داده ها ،توصاییی اگ

نو همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش شام کییه دانش آموگا پسر و دختر دبیرستا هاای
دولتی شهر اهاواگ در ساال تحصاییی  1939-34باود .بارای تعیاین حجام نموناه آمااری ،اگ جادول
کرجسی و موراا استیاده شده است و حجم نمونه برابار  984آگماودنی محاسابه اردیاد .پا

اگ

پرسشنامهها و با کنار اذاشتن دادههای مخادوش 953 ،نیار بااقی ماندناد و باه عناوا نموناه

توگیع
پژوهش بررسی شدند .در این پژوهش روش نمونه ایری تصادیی مرحیه ای بود .به این صورت کاه
اگ میا نواحی چهاراانه آموگش و پارورش شاهر اهاواگ دو ناحیاه (ناحیاه یا
تصادیی انتخا و اگ بین مدار

و ساه) باه صاورت

این نواحی 8 ،دبیرستا ( 4دخترانه و  4پسرانه) به صورت تصادیی

انتخا اردید.
جدول  .توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر جنسیت

جنسیت

فراوانی

درصد

پسر

134

54

دختر

165

46

ک

953

111

با توجه به جدول  ،1اگ مجمو حجم نمونه  953نیری 54 ،درصد پاسخ اویا را دانشآموگا پسار
و  46درصد را دانشآموگا دختر تشکی میدهند.
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برای اردآوری دادهها اگ سه پرسشنامه استیاده شد :پرسشنامه سااگااری ،پرساشناماه اعتیااد باه
اینترنت و پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده.
الف .پتسشنامه سازگاري دانشآموزان دبیتستانی :پرسشنامه ساگااری دانشآموگا دبیرستانی (ساینها و
سینگ) ،دارای سه خرده مقیا

است کاه باه منظاور تعیاین میازا سااگااری آموگشای ،عااطیی و

اجتماعی دانشآموگا ساختهشده و شام  61سؤال (بیای و خیار) اسات .احقار (Ahghar, 2004,

) cited in Hajshamsaei, Kareshki & Amin Yazdi, 2013این پرسشنامه را در ی

اروه

نمونه  91111نیری اگ دانش آموگا سراسر کشور اجرا کرد .اعتبار ک این آگمو به روش دونیماه
کرد  1/35و روش کودر ریچاردسو  1/34بوده است .اعتباار خارده مقیاا هاا باه روش دونیماه
کرد چنین ازارش شده است :خرده مقیا

آموگشی  ،1/36عاطیی  1/34و اجتماعی  .1/39اعتبار

ک این آگمو با روش ضریب آلیای کرونباخ  1/81بوده است .اعتباار خارده مقیاا
ضریب آلیای کرونبااخ نیاز چناین اازارش شاده :خارده مقیاا

هاا باه روش

آموگشای  ،1/71عااطیی  1/65و

اجتماعی  .1/68در این پرسشنامه ،برای پاسخهای نشانگر ساگااری در سه حوگه ،نمره صایر و در
غیر اینصورت نمره  1منظور میاردد .آگمودنیها بر اسا

نمرات خا بهدستآمده در پن اروه

طبقه بندی شوند .پن طبقه ساگااری عبارت هستند اگ :الف) ساگااری خییی خو  ) ،ساگااری
خو  ،پ) ساگااری متوسط ،ت) ساگااری ضعیف و ث) ساگااری خییای ضاعیف .ایان مقیاا
دارای  61اویه میباشد که هر کدا اگ خرده مقیا ها شام  1اویه میباشند.
ب .پتسش نامه اعتیاد به اینتتنت :1این مقیا

توسط یانگ ) (Young, 1996bو در  1آیاتم طراحای و

در طیف پن درجهای لیکرت نمرهاذاری میشود .نمرات بهدستآماده بارای هار یارد ،وی را در
سه اروه طبقهبندی میکند ) .1 :(Omidvar & Saremi, 2002کاربر عادی اینترنات  .کااربری
که در استیاده گیاد دچار مشکنتی شده اسات و  .9کااربر معتااد کاه اساتیاده بایش اگ حاد ،وی را
وابسته کرده و در واقع ،نیاگمند درما است .اعتبار این آگمو به روش ضریب آلیاای کرونبااخ در
نسخه یارسی توسط ایراد مختییی اگ جمیه عیاوی و همکاارا ) (Alavi et al., 2009و واحادی و
غیااری ) (Vahedi & Ghafari, 2006بررسای و باه ترتیاب  1/88و  1/31اازارش شاده اسات
) .(cited in Morovati, 2014اعتبار این آگماو نیاز باا روش ضاریب آلیاای کرونبااخ  1/31باه
دست آمد.
1. Internet addiction test
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ج .مقیاس تجدیدنظت شده الگوي ارتباطی خانواده ( :)1RFCPاین پرسش نامه در سال  137توسط ریچای
سااخته شاد و در ساال  11توساط کاوئرنر و ییتزپاتریا
تجدید نظر شده است .این مقیا

)(Koerner & Fitzpatrick, 2002

دارای  6اویه در طیف پن درجه ای لیکرت ماورد ساؤال قارار

می ایرد ،کاه نماره  4معاادل کاامن ماوایقم و نماره  1معاادل کاامن مخاالیم اسات 11 .ساؤال اول
جهت ایری همنوایی را می سنجد و بقیه جهت ایری ایت و شنود را مورد سنجش قرار مای دهناد.
پایایی این ابزار در مطالعات بسیاری ماورد تأییاد قارار اریتاه اسات .در پاژوهش هاایی کاه توساط
کوروشنیا و لطیییا ) (Koroshnia & Latifian, 2006و کشتکارا ) (Keshtkaran, 2009بار
روی دانشجویا شهر شیراگ انجا شد ،پایایی این پرسش نامه ماورد بررسای قارار اریات کاه بارای
جهت ایری ایت و شنود و جهت ایری همنوایی به ترتیب  1/85و  1/74باه دسات آماد .تجیای و
اردال ) (Tajali & Ardalan, 2010نیز در پژوهشی بر روی نوجوانا و دانشآموگا دبیرساتانی
پایاایی ایاان پرساشنامااه را باا روش آلیااای کرونباااخ ماورد بررسای قارارداد ،کااه پایااایی  1/31در
جهتایری ایت و شنود و  1/88در جهتایری همنوایی محاسابه کارده اسات کاه ایان ضارایب
حاکی اگ پایایی باالی مقیا

مذکور است .در مطالعه حاضر ،به منظور تعیین پایایی اگ روش آلیای

کرونباخ استیاده اردید .ضریب آلیای کرونباخ در ماورد جهات ایاری ایات و شانود  1/31و در
مورد جهتایری همنوایی  1/73محاسبه شد.
داده های کمی حاص اگ انجا این تحقی  ،با استیاده اگ آماره های توصییی مث یراوانی ،میاانگین و
انحراف استاندارد توصیف و در سطح اساتنباطی نیاز اگ آگماو هاای همبساتگی پیرساو و آگماو
رارسیو چنداانه به شیوه اا به اا استیاده شده است .داده ها نیاز باا اساتیاده اگ نار ایازار SPSS

تحیی شد.
یافتهها

فتضرریه اول :رابطااه بااین الگوهااای ارتباااطی خااانواده (جهااتایااری ایاات و شاانود و جهااتایااری
همنوایی) ،اعتیاد به اینترنت و ساگااری دانشآموگا دبیرستانی شهر اهواگ چگونه است؟

1. Relationships family patterns communication
2. Ritchie

رابطه الگوهای ارتباطی خانواده ،اعتیاد به اینترنت و … 43/

جدول  .6میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین الگوهای ارتباطی خانواده ،اعتیاد به اینترنت و
سازگاری

متغیر

میانگین

ضریب همبستگی

انحراف
معیار

6

ایتوشنود

94/54

1 /65

همنوایی

1/17

3/17

**

ساگااری آموگشی

7/79

9/59

**-1/91

ساگااری عاطیی

6/36

9/13

**

ساگااری اجتماعی

7/15

9/4

**-1/ 5

ساگااری کیی

1/81

7/74

-1/9

اعتیاد به اینترنت

98/35

14/69

**-1/51

4

9

2

1

4

1
-1/4
-1/13

1
1/13
**

1/17

1
**

1/44

1/98 -1/11
**

1/11

**

1/81

1
1/ 8
**

1/74

1
**

1

/79

**1 1/ 5** 1/11* 1/18** 1/ 3** 1/48
P<1/11

**

*

P<1/15

یایتههای توصییی ،شام میانگین و انحراف معیار متغیرها در جدول ازارش شدهاند .همچنین ،با
توجه به جدول ،نتای به دسات آماده حااکی اگ آ اسات کاه باین جهات ایاری ایات و شانود باا
ساگااری آموگشی ،عاطیی و اجتماعی ،به ترتیاب باا ضاریب همبساتگی  -1/13 ،-1/91و ،-1/ 5
رابطه معناداری وجود دارد ( .)P > 1/11هم چنین ،نتای حاکی اگ آ اسات کاه باین جهات ایاری
همنوایی با ساگااری عاطیی با ضریب همبستگی  ،-1/13رابطه معنااداری وجاود دارد ()P> 1/11
و باین جهااتایاری همنااوایی بااا سااگااری آموگشاای و اجتماااعی باا ضااریب همبسااتگی  1/13و
 ،-1/11رابطه معناداری وجود ندارد ( .)P> 1/15هما طور که در جدول مشااهده مایشاود ،باین
جهتایری ایت و شنود و همنوایی با اعتیاد به اینترنت باه ترتیاب باا ضاریب همبساتگی  -1/51و
 1/48رابطه معنادار وجود دارد ( .)P> 1/11هم چنین ،نتای حااکی اگ آ اسات کاه باین اعتیااد باه
اینترناات بااا ساااگااری آموگشاای و عاااطیی بااا ضااریب همبسااتگی  1/ 3و  )P> 1/11( 1/18و بااا
ساگااری اجتماعی با ضریب همبستگی  1/11رابطه معناداری وجود دارد (.(P > 1/15
فتضیه دوم :آیا الگوهاای ارتبااطی خاانواده و اعتیااد باه اینترنات مای توانناد سااگااری تحصاییی را
پیشبینی کنند؟

 /11فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربیتی /سال هفتم  /شماره دوم /زمستان 931

جدول  .9تحلیل رگرسیون گامبهگام سازگاری تحصیلی دانشآموزان بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده و
اعتیاد به اینترنت

گامها

1
2

متغیرهای
پیشبین
جهتایری
ایتوشنود
اعتیاد به
اینترنت

مجذور ضریب
R

R2

همبستگی چندگانه
تعدیلشده

خطای استاندارد
برآورد شده

sig

F

1/9 8

1/118

1/115

7/9

49/141

1/111

1/944

1/118

1/119

7/ 3

9/31

1/111

چنا که در جدول  9مشاهده می شود ،طی دو اا  ،جهت ایری ایت و شنود و اعتیاد به اینترنات،
قادر به پیش بینی ساگااری دانش آموگا بوده اند .بر پایه آنچه در جادول  4اشااره شاده ،طای ااا
اول ،جهت ایری ایت وشنود باا ضاریب اساتاندارد 11 ،-1/9 8درصاد اگ واریاان

سااگااری را

تبیین نموده است .در اا دو اعتیاد به اینترنت باا ضاریب بتاای  ،1/1 1باه جهات ایاری ایات و
شنود (با ضریب بتای  )-1/ 66ایزوده شد.
بنابراین ،معادله رارسیونی بهصورت گیر است:
) 1/1 1نمره اعتیاد به اینترنت(  -1/ 66) +نمره جهتایری ایتوشنود( Y= 4/35 +
جدول  .4ضرایب استاندارد و غیراستاندارد پیشبینی سازگاری دانشآموزان از طریق متغیرهای پیشبینی در
رگرسیون گامبهگام

گامها
1

متغیر
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8/75

1/1
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1/196

-1/ 66

اعتیاد به اینترنت

1/164

1/191

1/1 1
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t

سطح
معناداری
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1/111

-6/56

1/111

11/6

1/111

-4/57

1/111

/17

1/193
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بحث و نتیجهگیتي

هدف اگ پاژوهش حاضار ،بررسای رابطاه ابعااد الگوهاای ارتبااطی خاانواده و اعتیااد باه اینترنات و
ساگااری تحصییی بود .نتای تحیی همبستگی نشا داد که بین جهت ایری ایت وشنود باا اعتیااد
به اینترنت و سااگااری (آموگشای ،عااطیی ،اجتمااعی) رابطاه منیای و معناادار برقارار اسات ،باین
جهت ایری همنوایی با اعتیاد به اینترنت و ساگااری (آموگشی ،عاطیی و اجتماعی) رابطه مثبات و
معنادار برقرار است .هم چنین ،بین اعتیاد به اینترنت و ساگااری نیز رابطه مثبت و معناداری به دست
آمد.
نتای بهدستآمده اگ آگمو یرضیه اول با نتای پژوهشهای صاالحی و همکاارا

(Salehi et

) al., 2012و نجارپوریا ) (Najarporian, 2015که بیانگر آ است که در خانوادههاایی کاه در
بعد ایت و شنود نمرات باالتری می ایرند ،میزا کمتری اعتیاد به اینترنات دارناد و خاانواده هاایی
که در بعد جهت ایری همنوایی نمرات بیشتری می ایرند ،میزا اعتیاد باه اینترنات بیشاتری دارناد،
همسو است .همچنین ،این یایته با بسیاری اگ تحقیقات دیگر (Li, Garland & Howard, 2014,
Pace, Carlo, Guzzo, Maggio, Laudani & Cacioppo, 2014, Nasr Isfahani, 2013,
& Habibi Kariznoei, 2015, Stan, 2013, Salehi & Yavari, 2014, Khosravie
Alizadeh Sahraie, 2011, Ahmadi, Abdolmaleki, Afsardeir & Seyed Esmaeili,
) 2011که دریایتند بین الگوهای ارتباطی خانواده و کیییت گنادای رابطاه معنااداری وجاود دارد،

همسو است .میتوا ایت وقتی تعام و صحبتی بین اعضای خانواده نباشد و نوجوا نتواند عقایاد
خود را به راحتی بیا کند؛ ممکن است ،اینترنت را به عناوا دوساتی کاه باه راحتای مای تواناد باا او
ارتبا برقرار کند ،انتخا نماید.
نتاای یرضایه دو باا دیگار پاژوهشهاا & (Reisy, Javanmard, Shojaei, Ahmadzade
Naeimian Monfared, 2013, Rezaei, 2012, Roshanaei, 2011, Ramineh, 2013,
) Mahmodian, 2014که نشا دادند ،جهتایری ایت و شنود یا پایشبینای کنناده قاوی اگ

ساگااری تحصییی و جهت ایری همنوایی پیش بینی کنناده منیای سااگااری تحصاییی مای باشاد،
همسو میباشد .همچناین دوئا ) (Dewall, 2005نشاا داد کاه رواباط خاانوادای باا سااگااری
تحصییی ا شخصای ارتباا مثبات و معنااداری دارد .اماا ،باا سااگااری اجتمااعی ارتبااطی نادارد.
پژوهش دهقانی ) (Dehghani, 2010که نشاا داد پیاروی اگ شایوههاای یرگنادپروری مقتدراناه؛
ساگااری عاطیی ،اجتماعی و آموگشای را ایازایش مایدهاد و پیاروی اگ شایوههاای یرگنادپروری
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سخت ایرانه؛ ساگااری عاطیی ،اجتماعی و آموگشی را کاهش میدهاد باا نتاای پاژوهش حاضار
همسو میباشند.
نتای یرضیه های اول و دو نشا دادند که بین اعتیاد به اینترنات و سااگااری داناش آماوگا رابطاه
مثبت و معنادار برقرار است که با پژوهش ) (Khosravie, 2008همسو و با پژوهش (Moharram

) Zadeh, 2005که به این نتیجه رسید کاه باین کااربرد کاام،یوتر و سااگااری اجتمااعی رابطاهای
وجود ندارد ناهمسو می باشد .عنوه بر این ،در سطح نظری یایتاه ماذکور اگ طریا تحییا سااختار
خانواده های با جهت ایری ایت وشنود و جهت ایری همنوایی نیز قاب توجیه است .اعضاای یا
خانواده تحت تأریر ارتباطات خانواده قرار می ایرند و این ارتباطات میتواناد تاأریراتی بار یرگنادا
داشته باشد .یکی اگ اهداف ساگااری برقراری تعادل میا دنیای درونی (روانی) و بیرونی (محایط)
در یرد است .یرد ابتدا ،در خانواده به عنوا ی

محیط بیرونی قارار مای ایارد ،هنگاامیکاه رواباط

خانواده بهنوعی ناکارآمد باشد؛ طوری که بحث و ایتوااویی در ماورد مساای مختیاف در باین
آنها وجود نداشته باشد و والدین تأکید گیادی بر اطاعت اگ آنهاا داشاته باشاند ،سااگااری نوجاوا
دچار عد تعادل میاردد و عد ساگااری منجر به ایجاد حالت ناخوشایندی در یرد مای شاود .باه
این ترتیب ،وی برای اگ بین برد حالت عد تعادل در بهکاارایری اگ نیروهاای درونای و خاارجی
تنش می کند .اینترنت به عنوا ی

ابزار تکنولوژی جذا می تواند یکی اگ ابزارهاای محیطای در

جهت تنش برای ساگاار شد یرد با روابط معیو خانواده باشد .بنابراین ،هرچه محیط خانواده و
در سطح وسیع تر محیط مدرسه و جامعه شرایط ایجاد ارتباطات باگ و استرده ،ترغیب نوجواناا باه
ابراگ احساسات و عقاید ،توجه به عقاید و شرکت داد آنها در تصامیم ایاری هاا داشاته باشاند ،باه
ارتقاء ساگااری در آنها و پیشگیری اگ ریتارهای بزهکارانه مانند اعتیاد به اینترنات کما

خواهناد

کرد.
یایتههای پژوهش حاضر میتواند اطنعات مهمی برای دستانادرکارا تعیایم و تربیات داشاته
باشد .با توجه به نقش به سزای کیییت رابطه ولی -یرگنادی بار ویژاای هاای شخصایتی نوجواناا ،
کوشش در گمینه آااه ساگی هرچه بیشتر والادین در خصاوص تاأریرات رابطاه ولای -یرگنادی بار
ویژااایهااای رواناای و ریتاااری نوجوانااا امااری ضااروری اساات .پااژوهش حاضاار ،در جمعیاات
دانشآموگا دبیرستانی انجا شد و ابزار مورد استیاده در این پژوهش پرسشناماههاای خودسانجی
بود؛ لذا ،تعمیم حاص به جمعیت های دانشجویی و سایر مقاطع تحصییی با محدودیت روبرو است.

رابطه الگوهای ارتباطی خانواده ،اعتیاد به اینترنت و … 19/

بنابراین ،پیشنهاد می شود ،پژوهش های آتی اگ سایر روش های اردآوری اطنعاات مانناد مصااحبه
استیاده شود و در جامعه استرده تری همچو دانش آموگا ابتدایی ،راهنمایی یاا حتای دانشاجویا
میتواند ،پرداخته شود .به والدین و مسؤوال مدار  ،پیشنهاد می شود:

 بااهمنظااور پیشااگیری یااا مهااار اعتیاااد بااه اینترناات و باااال باارد سااطح ساااگااری تحصااییی
دانشآموگا  ،با رویکارد متعاادل (ناه ساختایراناه و محدودکنناده مطیا و ناه بایقیاد و
رهاکننده) یرگندا خود را باه شایوه هاای خاوداردا و خاودپیرو تربیات کنناد ،تاا در راه
مصونیت بخشی به کودکا و نوجوانا در مواجهه با ینآوریهاای جدیاد و سااگااریهاا
نقش مهمی داشته باشند.

مایتوانناد نقاش مهمای در
 معیما و والدین با یراهم کرد جاو روانای اجتمااعی مناساب 
دانشآموگا داشته باشند.

ساگااریهای

ایزایش

 در رابطه با نقش و اهمیت الگوهای ارتباطی خانواده الگ است مدار

جیسات مشااوره ای

دانشآموگا برازار کنند تا ضامن شناساایی ناو الگاوی

با حضور روا شناسا و والدین
ارتباطی آنها ،راهنماییهای الگ را در مورد نحوه دخالات و کنتارل شاا بار ناو  ،گماا و
چگونگی استیاده اینترنت یرگندانشا به والدین ارایه نمایند.
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