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شیور و پرسشنامه انسجام خانواده رضویه و سامانی و پرسشنامه اعتیاد به 
ي پژوهش از روش ها دادهبراي تحلیل . اینترنت یانگ را تکمیل کنند

اي بررسی برازش کلی  بر وگام به گام و تحلیل رگرسیون همبستگی پیرسون
  :هاي پژوهش نشان داد که یافته. مدل آزمون هوسمر و لمشو استفاده شد

بین، متغیرهاي انسجام خانواده و هوش هیجانی  یشپاز بین متغیرهاي ) 1
بینی  یشپ بودن افراد را  کاربریرغمعناداري کاربر و مستقل و  طور بهتوانستند 

بوك همبستگی منفی  زان استفاده از فیسبین انسجام خانواده و می) 2 ،نمایند
هاي هوش هیجانی و نمره کل آن و  یرمقیاسزبین ) 3معناداري وجود دارد، 
همبستگی ) 4بوك همبستگی منفی معناداري وجود دارد،  میزان استفاده از فیس

 بر. بوك وجود ندارد ي دلبستگی با میزان استفاده از فیسها سبکمعناداري بین 
توان نتیجه گرفت که افرادي که داراي هوش  ي پژوهش میها اساس یافته

هیجانی پایین و انسجام خانوادگی کمتر هستند بیشتر به سمت استفاده از 
هاي  بوك و سبک کنند و بین استفاده از فیس بوك گرایش پیدا می فیس

  .اي وجود ندارد دلبستگی رابطه
  ده، سبک دلبستگیبوك، هوش هیجانی، انسجام خانوا فیس: هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

عصري که در آن ).  ،2011هنسون و همکاران (کنیم ها زندگی می ما در عصر شبکه
رسانی  هاي ارتباطی و اطالع  شیوه،هاي گوناگون اجتماعی آنالین گیري شبکه شکل

هاي  سایت. به عرصه گسترده ارتباطات اجتماعی معرفی کرده استرا  جدیدي
اند و باعث تغییر  شده  هاي اخیر شناخته ترین مقاصد سال بوبهاي اجتماعی از مح شبکه

  ). ،2007کام اسکور (اند در شیوه نگرش به زندگی افراد شده

                                                
1. Hanson, et al 
2. Comscore.com 



 
 
 
 
 
 
 

  3  ...    دلبستگی وهاي رابطه بین هوش هیجانی، سبک

 هاي اجتماعی مجازي آنالین است که مخاطبین ترین شبکه  یکی از مهمبوك فیس
  این شبکه اجتماعی در.)1391صادقی،  میرمحمد (زیادي را به خود مشغول کرده است

اندازي   راهروارد به نام مارك زوکربرگها  توسط یکی از دانشجویان دانشگاه2004سال 
موجود،  هاي سایت ترین پرمخاطب از یکی عنوان به بوك فیس). 1389اکبري،  (شد

 یک عنوان به خود جایگاه نیز حفظ و مخاطب جذب براي مختلفی امکانات و خدمات
 متنوعی و مختلف هاي گروه اجتماعی شبکه این در. دهد می ارائه پرمخاطب سایت
 یا شود عضو ها آن گروه در تواند می هایش مندي عالقه تناسب به فرد هر که دارد وجود
 صفحه و شخصی هاي پروفایل بر عالوه بوك فیس در. بسازد جدید گروهی خود
 بسیار این صفحات. هاست مندي عالقه به مربوط که دارد وجود نیز ها، صفحاتی گروه
 هایش مندي عالقه لیست به دارد دوست که چه هر تواند می فرد هر و اند متنوع و زیاد

 شناخته و معروف بسیار بوك است، فیس یابی دوست قابلیت دیگر این شبکه. کند اضافه
 مورد فرد فردي این که احتمال طریق این از دارد و زیادي بسیار کاربران و است شده 

  ).1391اسالمی،  (است زیاد کند پیدا آن در را نظرش
، تأثیرات محسوس و نامحسوس زیادي را بر زندگی آوري فن کننده خیرهپیشرفت 

 مقایسه قابل وجه هیچ به ها رسانه به انواع گوناگون ها آندسترسی .  گذاشته استنوجوانان
 ساعت در هفته، وهشت سیبنا بر تحقیقی در غرب، نوجوانان تقریباً . ذشته نیست گبا

 این میان، اینترنت با تمام آثار مثبتی که در ).1387رحیمی،  (هستند ها رسانه در غرق
 و گاه تبهکاران را ها ناشناخته داشته باشد، دنیایی خطرناك از تواند می نوجوانانروي 

روش .  اخیر رشدي تصاعدي داشته استهاي سالاینترنت طی . آورد میبه حریم خانه 
نوجوانانی که با والدین . ه بافت خانوادگی کاربر بستگی دارد، بآوري فناستفاده از این 

 این افراد نحوه استفاده مثبت از ،دارند بازیا بزرگساالن نزدیک، ارتباطی مستمر و 
. کنند میاینترنت  استفاده مفیدتري از  و ایشاندهند می آموزش ها آناینترنت را به 

                                                
1. Facebook 
2. Mark Elliot Zuckerberg 
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، افرادي هستند که خانواده بر کنند میفی  که از شبکه اینترنت استفاده منافراديبرعکس، 
اینترنت  .شوند می متمادي به شبکه وصل هاي ساعت ها آنکارشان نظارتی ندارد و 

نوع استفاده از این امکان .  باشدنغمت نعمت یا تواند میهمانند دیگر وسایل ارتباطی 
انان زیادي امروزه نوجو. زند میگسترده و شگفت، سودمندي یا زیان مندي آن را رقم 

  .دانند می خوبی به استفاده از آن را هاي روشبه اینترنت دسترسی دارند یا حداقل 
معموالً کودکان و نوجوانان براي از دست ندادن امکانات استفاده از اینترنت و پرسه 

ن در یشوند و ا میکاري از والدین   پنهاننوعی بهزدن در فضاي اینترنت، گاهی مجبور 
آیند اتومبیل در  الدین تا زمانی که فرزندانشان از عهده رانندگی برنمی وحالی است که

ترسند ولی متأسفانه هنوز در  می؛ زیرا از بروز حوادث خطرناك دهند نمیاختیارشان قرار 
محل استقرار . هاي ما درباره فضاي اینترنت چنین نگرانی وجود ندارد جامعه و خانواده

 هاي آسیبالت اصلی در زمینه اعتیادهاي اینترنتی و کامپیوتر در منازل، یکی از مشک
 درصد کامپیوترهاي خانگی 30، متأسفانه دهد میها نشان  چنانکه بررسی. اجتماعی است

 متناوبی را با هاي ساعت توانند میراحتی   بهها آنخواب فرزندان قرار دارد و  در اتاق
 این گواه این مطلب است که . نامناسب پرسه بزنندهاي سایتکامپیوتر کار کنند و در 

  ).1391اخوي،  (ها وجود ندارد نظارت و آگاهی الزم در خانواده
نشانی دادن و پیام گذاري  ( ابعاد گوناگونی داردحضور نوجوانان در فضاي وب

 هاي ، تجربه دوران نوجوانیهاي کنجکاويپاسخ به ، ها وگذار در سایت گشت،  چتدر
گاهی نوجوانان، خواسته یا ناخواسته، گرفتار حقیقت در ...). دوستی جنس مخالف و 

 حرکت ترین کوچک که حتی شوند می دنیاي مجازي اینترنت هاي جاذبه و ها لذت
 جدا از مطالب ذکرشده اگر بخواهیم .اند ندیدهناشایست را در محیط خانوادگی به چشم 

عنوان   اینترنت به از و بخصوص نسل نوجوانر افرادبیشتامروزه بینانه نگاه کنیم  خوش
کنند و شاید  می استفاده شناسند میابزاري براي برقراري و حفظ ارتباط با افرادي که 

...  روزمره همچون خوردن، خوابیدن ويها  به بخشی از عادتبعضی افراد این کاربراي 
 سازد یبوك در کنار ارتباطی که م فیس). 1391کیا و نوري مرادآبادي، (شده است  تبدیل
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جمله مشکالتی که در تحقیقات مختلف  از. شود ی هم ميا  بروز مشکالت عمدهسبب
پارانوئید، رفتار پرخاشگرانه، افسردگی ( به بروز اختالالت روانی توان یشده م بررسی

شده بحث   شده کمتر بدان اشاره  اما مسئله مهمی که در تحقیقات انجام. اشاره کرد...) و
 یاجتماعي ها شبکهان در اثر استفاده از این هاي وارده به دختران نوجو یبآس
 .است) بوك فیس(

بوك را مورد بررسی قرار  استفاده اعتیادي از فیس) 1392 (یزادهعلعدلی پور و 
بوك در بین برخی از کاربران با  دادند؛ نتایج نشان داد که استفاده اعتیادي از فیس

تماعی، کمبود حمایت اجتماعی، پذیري اجتماعی، انزواي اج یتمسئولمسائلی مانند عدم 
افت و ناکارآمدي تحصیلی و کاري ارتباط مستقیم دارد و بااحساس خودارزشی ارتباط 

  .معکوس دارد
در تحقیقی ارتباط بین میزان استفاده از ) 1392(عدلی پور، سپهري و علیزاده 

ین میزان  نتایج نشان داد که ب،بوك و روابط خانوادگی را مورد بررسی قرار دادند فیس
بوك با کاهش روابط خانوادگی و فعالیت روزانه در محیط خانواده و  استفاده از فیس

یري از افراد خانواده و گ کنارهاعتمادي والدین به فرزندان، کاهش ارتباطات رودررو،  بی
  . رابطه معنادار وجود دارد،کاهش تعامل با خانواده

جهت حفظ روابط دوستانه خود از نشان داد که بیشتر افراد در ) 1391 (انصاري
درباره ارتباط بین ) 2011 (در تحقیقی که فراهانی و همکاران. کنند بوك استفاده می فیس
بوك و حساسیت به عدم پذیرش انجام دادند نتایج نشان داد که حساسیت به عدم  فیس

 و بوك همبستگی مثبت دارد و افراد نگران، مضطرب پذیرش با میزان استفاده از فیس
  .برند تنها به دنیاي مجازي پناه می

بوك و هوش  ارتباط بین نحوه استفاده از فیس) ) 2014بکتاس، توروس و میمان
بوك و  هیجانی را مورد مطالعه قرار دادند و نتایج نشان داد که بین استفاده از فیس

                                                
1. Bektas E., Toros T., Miman M. 
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هاي فردي و بین فردي، سازگاري پذیري، غلبه بر استرس و حالت کلی هوش  مهارت
  . رابطه معنادار وجود دارد،هیجانی

بوك و تنهایی را  در پژوهشی رابطه بین استفاده از فیس)  )2013تیپرز و همکاران
مورد مطالعه قرار دادند، نتایج نشان داد تنهایی در رابطه با دوستان در طول زمان به 

، کاهش هاي اجتماعی شود و افراد براي جبران مهارت بوك مربوط می استفاده از فیس
روند تا دوستان  بوك می  سراغ استفاده از فیس،حس تنهایی و داشتن تماس بین فردي

بوك  که استفاده از فیس  حالی در. جدید پیدا کنند و حس تنهایی خود را کاهش دهند
هاي اجتماعی باگذشت زمان سبب افزایش تنهایی در رابطه با  براي جبران مهارت

ارتباط معناداري بین تنهایی که نیز نشان داد ) ) 2013پژوهش جین. گردد ها می سن هم
هاي ارتباطی رابطه  بوك وجود دارد و تنهایی با فعالیت با تعداد کمتر دوستان در فیس

 ی منفی بودند تا مثبت؛ اگریافشاخود معکوس دارد و همچنین افراد تنها بیشتر درگیر 
 ،خواستند اط اجتماعی مفیدتر میبوك را براي افشاي شخصی و ارتب چه افراد تنها فیس

همچنین در تحقیقی که کالیتون و . بوك کمتر از سایر افراد است ها از فیس رضایت آن
بینی کننده  بوك پیش  که استفاده از فیسندانجام دادند نشان داد) ) 2013همکاران

 ، دمیر، مویانباشد و آیدین تنهایی، اضطراب و مصرف مواد مخدر در فرد می
بوك و خجالتی بودن و  در پژوهش خود ارتباط بین اهداف استفاده از فیس) 2013(

 رابطه مثبت معناداري بین دنبال ندها نشان داد تنهایی را مورد بررسی قرار دادند که یافته
بوك و خجالتی بودن و یک رابطه  ها و نظارت در فیس ها، نوشته ها، فیلم کردن عکس
  .ي ارتباط با دوستان فعلی و خجالتی بودن وجود دارددار بین برقرار منفی و معنی

                                                
1. Teppers E., et al 
2. Jin B. 
3. Clayton, et al 
4. Ayd ı n 
5. Muyan 
6. Demir 
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بوك و تئوري  در پژوهشی رابطه بین فیس) ) 2013، کوویرت، کوییناولدمیدو
 افراد داراي اضطراب ندها نشان داد وابستگی را مورد مطالعه قرار دادند که یافته

تر زمانی استفاده کنند و بیش بوك استفاده می دلبستگی باال به میزان بیشتري از فیس
بوك در رابطه با  کنند که احساس منفی دارند و بیشتر نسبت به نظر دیگران در فیس می

در پژوهشی با عنوان رابطه ) ) 2012، هیودیبرگ، رایت گارنیريخود نگران هستند
هاي شخصیتی نشان دادند که  بوك و شیوه دلبستگی و ویژگی  فیسبین استفاده از

گرایی، موردپذیرش بودن و روحیه باز  بوك با شیوه دلبستگی، برون استفاده از فیس
  .رابطه مثبت و باصالحیت در آغاز نمودن رابطه بین فردي رابطه منفی دارد

ها مخاطبین زیادي دارند و عمق نفوذ این  طور که گفته شد این شبکه همان
هاي مختلف زندگی  نبهتأثیرات فراوان بر ج. انکار است ها در زندگی افراد غیرقابل شبکه

ها و مطالعات متعددي در زمینه انواع اثرات این شبکه  فرد سبب شده است تا پژوهش
شده در  البته بیشتر مطالعات انجام. اجتماعی بر عملکرد و زندگی فرد صورت بگیرد

 چه افرادي بیشتر به عضویت این شبکه این کهزمینه تأثیرات بر شخصیت فرد و 
 این شبکه اجتماعی چه تأثیري بر درباره این کهولی . رفته استآیند صورت گ درمی

در . گذارد مطالعه جامعی صورت نگرفته است دختران نوجوان و ساختار خانواده می
بوك بر ساختار خانواده، سبک دلبستگی فرد و  این پژوهش سعی شده که تأثیرات فیس

  .هوش هیجانی مورد بررسی قرار بگیرد
بوك ما در این  شده در رابطه با موضوع فیس  تحقیقات انجامبا مرور اجمالی بر

مطالعه به دنبال پاسخ به این مطالب هستیم که آیا همبستگی خانوادگی، هوش هیجانی 
بوك را   کاربر و غیر کاربر فیسآموزان دانشتوانند عضویت  یمي دلبستگی ها سبکو 

                                                
1. Oldmeadow 
2. Quinn 
3. Kowert 
4. A. Jenkins-Guarnieri Michael 
5. L. Wright Stephen 
6. M. Hudiburgh Lynette 
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ي دلبستگی با میزان ها سبک تعیین کنند؟ آیا بین همبستگی خانوادگی، هوش هیجانی و
  بوك رابطه وجود دارد؟ استفاده از فیس

هدف کلی در این پژوهش تعیین رابطه بین همبستگی خانوادگی، هوش هیجانی 
  .باشد یمبوك  ي دلبستگی با استفاده از فیسها سبکو 

  
  روش تحقیق

این جامعه آماري . صورت پیمایشی بوده است روش به کار رفته در این تحقیق، به
از دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر )  کاربریرغ 103 کاربر، 204( نفر 307پژوهش 

از ) داوطلبانه(غیر احتمالی صورت  گیري به روش نمونه.  بودند1393تهران در سال 
  .شده است طریق پرسشنامه اینترنتی که بر روي سایت قرارگرفته انجام

  
  ابزار پژوهش

  :استفاده گردیدبه قرار زیر امه در این پژوهش از چهار پرسشن
 این مقیاس بر اساس : همبستگی خانوادگی رضویه و سامانیپرسشنامه) الف

وسیله رضویه  و به)  )1999مبانی نظري انسجام خانواده، با الهام از مدل ترکیبی اولسون
صورت   سؤال است و به28این مقیاس داراي . شده است ، ساخته)1379 (و سامانی

در رابطه ) 1379 (مطالعه تحقیقاتی رضویه و سامانی.. شده است ت طراحیطیف لیکر
همبستگی با پدر، مادر، مدت تعامل، مکان، ( عامل 8با این مقیاس بر اساس 

حاکی از ) گیري، ارتباط عاطفی، روابط زناشویی و رابطه والدین با فرزندان تصمیم
  .ین بودکفایت این مقیاس براي ارزیابی همبستگی فرد با والد

شده    گزارش79/0 و پایایی براي کل مقیاس 90/0ضریب آلفا براي کل مقیاس 
وسیله سامانی انجام شد،  همچنین، در بررسی دیگري که به). 1381سامانی،  (است

                                                
1. Olson 
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 و ضریب پایایی با 79/0 ضریب آلفاي کرونباخ 85/0ضریب همسانی درونی مقیاس 
ر پژوهشی دیگر نیز ضریب آلفاي د .شده است  گزارش80/0روش بازآزمایی نیز 

 و براي دو 90/0کرونباخ براي این مقیاس محاسبه گردید که مقدار آن براي کل مقیاس 
همچنین، ضریب پایایی این .  بود86/0عامل انسجام با مادر و انسجام با پدر، برابر 

 سطح با (84/0 نفر برابر 28مقیاس به روش بازآزمایی بافاصله زمانی یک هفته بر روي 
براي انسجام ) p<0/01داري  با سطح معنی (78/0، براي کل مقیاس )p<0/01داري  معنی

  .با پدر بدست آمد
 پرسشنامه یک پرسشنامه  این:AAQ)(  و شیورزانها دلبستگی پرسشنامه) ب

 7 اساس مقیاس بر 1 بخش در که است بخش دو بر مشتمل که است خودارزیابی
 در را خود وضعیت، شده ارائه توصیف 3 مورد در ودنیآزم، لیکرت نوع از اي درجه
 کند می مشخص است دلبستگی سبک یک بیانگر که توصیف هر با میزان تطابقش مورد

 شده  ارائه توصیف 3همان  به توجه با را خود سبک دلبستگی نوع دوم بخش در و
 هر که است این دهنده نشان باال در حد توصیف سه این درونی هماهنگی .کند می تعیین

 میزان با بررسی .کند می بررسی را دیگر توصیف از متفاوت موضوعی، توصیف
 )پسر 50 دختر و 50 (نفر 100 رويAAQ  در شده ذکر توصیف سه همبستگی
 این دهد می نشان که آمد دست به است سازه روایی نوعی که روایی واگرا، دبیرستانی

 همبستگی که چرا سنجد می را دلبستگی متفاوت ازنظر محتواي سه توصیف سه
 ناایمن همبستگی، 54% ناایمن دوسوگرا با و -10% اجتنابی ناایمن با ایمن دلبستگی
 .باشد می نپایی بسیار یعنی 14% سوگرا دو ناایمن و اجتنابی

 r معادل( 70%برابر  AAQ2  براي و 60% برابر AAQ1 مجدد  آزمون-آزمون ثبات
 از نقل به 1996، 2نوللر و 1درفنی، 1995، 4و فر 3نبالوی( بوده است )40%پیرسون 

                                                
1. Hazan 
2. Shaver 
3. Balvyn 
4. Far 
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 نفري 100 نمونه یک روي بر) 1383 (توسط پاکدامن که تحقیقی در ).1383، پاکدامن
 به نمونه این روي آزمون مجدد توسط آن اعتبار گرفت انجام ) پسر50 دختر و 50(

 بخش ؛ و ایمنی56/0 برابر اجتنابی ؛72/0  دوسوگرا برابر/اضطرابی دلبستگی براي ترتیب
را  باالیی نسبتاً اعتبار میزان که  بوده-79/0میزان آلفاي کرونباخ نیز برابر و  37/0 برابر
  .دهد می نشان

 دکتر  این آزمون توسط:4 و گریوز3هیجانی برادبري هوش پرسشنامه) پ
شده است و توسط مهدي گنجی ترجمه و  تراویس برادبري و دکتر جین گریوز تدوین

گنجی و  (گرفته است هنجاریابی این آزمون در ایران توسط حمزه گنجی انجامکار 
 سؤال است که هوش هیجانی 28 پرسشنامه استاندارد مشتمل بر نیا. )1385همکاران، 

 از يا نهی گز5شده در پرسشنامه   طیف استفاده. دهد یمخاطبین را مورد ارزیابی قرار م
 5 بهین آزمون  ا.باشد یهمیشه مو والً، تقریباً ندرت، گاهی اوقات، معم نوع هرگز، به

مقیاس هوش هیجانی کلی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت 
 6 تا 1اي از   نقطه6گذاري آزمون با استفاده از مقیاس  شیوه نمره. شود یروابط تقسیم م

 نمره کل کند یجمع نمراتی که آزمودنی در هر یک از سؤاالت کسب م. شود یانجام م
 88/0 کرونباخ آن يآلفادر مورد روایی و اعتبار آزمون،  .دهد یآزمون را تشکیل م

  .باشد یم
یانگ  کیمبرلی توسطاین پرسشناه  :پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ) ت

 در پرسشنامه این .اینترنتی است اعتیاد زمینه در ها پرسشنامه معتبرترین از و شده  ساخته
 هاي گزاره. شود می گذاري نمره لیکرت به روش و بوده خوداجرا، شده  طراحی آیتم 20
 براي قماربازي بیمارگونه DSM - IV - TR هاي تشخیصی مالك بر اساس آزمون این

                                                                                                              
1. Drfny 
2. Nvllr 
3. Bradberry 
4. Greaves 
5. Young 
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بندي  طبقه گروه سه در را وي، فرد هر براي آمده  دست به نمرات است شده  طراحی
  :کند می

 شده مشکالتی دچار زیاد استفاده اثر در که کاربري -2اینترنت؛  عادي کاربر -1
 .دارد درمان به نیاز و کرده وابسته را وي حد از  بیش استفاده که معتاد کاربر -3 است؛

 استفاده آیا این که تعیین به و سنجد را می اینترنت به اعتیاد مختلف هاي جنبه پرسشنامه
در  .پردازد می نه یا دارد ثیرتأ فرد زندگی مختلف هاي جنبه بر اینترنت از ازحد بیش

به  اعتبار و ذکرشده 92/0 از باالتر پرسشنامه درونی اعتبار، همکاران و یانگ مطالعه
 علوي و همکارانبا استناد به تحقیق  .است شده  گزارش دار امعن نیز بازآزمایی روش

 کهبررسی شد  مجدد آزمون توسط آن اعتبار نفري 233 نمونه یک روي بر) 1389(
 داراي یانگ اینترنتی اعتیاد پرسشنامه. گزارش گردید -88/0 برابر آنلفاي کرونباخ آ

 اعتیاد اینترنتی میزان تعیین جهت و است باالیی تشخیصی و همگرا، سازه روایی
علوي و  (است برخوردار باالیی اعتبار از عادي جمعیت و بالینی مختلف هاي جمعیت
  ).1389، همکاران

. ي پژوهش از روش آلفاي کرونباخ استفاده شدها پرسشنامه براي بررسی پایایی
بوك داراي پایایی قابل قبولی است  نتایج نشان داد پرسشنامه استفاده از فیس

)91/0= .( به دست آمد که در حد قابل 85/0همچنین آلفاي کلی هوش هیجانی 
  و بودند75/0 تا 49/0هاي این پرسشنامه نیز داراي آلفاي  یرمقیاسزقبولی است و 

یت آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه انسجام نها درو  70/0 آلفاي کرونباخ سبک دلبستگی
  . به دست آمد75/0خانواده 

بوك باهوش  در پژوهش حاضر جهت بررسی رابطه بین میزان استفاده از فیس
همچنین  هاي دلبستگی و انسجام خانواده از تحلیل همبستگی پیرسون و هیجانی، سبک

هاي  بوك از روي متغیرهاي هوش هیجانی، سبک بینی میزان استفاده از فیس  پیشبراي
  .دلبستگی و انسجام خانواده از تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شد
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  نتایج پژوهش
همچنین . باشد  می29/1 بوده و انحراف استاندارد 11/16در گروه کاربر میانگین سنی 

کاربر میانگین سنی  در گروه غیر.  بوده است18شترین  و بی14ها  کمترین سن آزمودنی
 و 14ها  در این گروه نیز کمترین سن آزمودنی . است26/1 و انحراف استاندارد 17/16

  . بود18بیشترین 
 35کننده معمولی،  استفاده) %4/81( نفر 166 آزمودنی کاربر پژوهش، 204از بین 

اکثریت . بوك شناخته شدند عتاد به فیسم%) 5/1 ( نفر3مستعد اعتیاد و %) 2/17 (نفر
 ، انسجام خانوادگی خوب%)1/93 (افراد گروه داراي هوش هیجانی خیلی قوي

  ).1 جدول (بودند%) 6/42 (و متعلق به گروه سبک دلبستگی دوسوگرا%) 7/62(
  بوك یسف معمولی، مستعد اعتیاد و داري اعتیاد به کنندگان استفاده فراوانی و درصد -1جدول 

  درصد  فراوانی  ابعاد  تغیرم
 4/81 166 کننده معمولی استفاده

  بوك استفاده از فیس 2/17 35 کننده مستعد اعتیاد استفاده
 5/1 3 کننده معتاد استفاده

 5/0 1 خیلی ضعیف

 0 0 ضعیف

 0 0 متوسط

 4/6 13 قوي

  هوش هیجانی

 1/93 190 خیلی قوي

 50/0 1 ضعیف

  انسجام خانوادگی 8/36 75 وسطمت
 7/62 128 خوب

  سبک دلبستگی 2/17 35 اجتنابی
 6/42 87 دوسوگرا

 2/40 82 ایمن  

  100 204 کل  
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ي ها سبک آیا همبستگی خانوادگی، هوش هیجانی و این کهبراي بررسی 
بوك را تعیین کنند، از   کاربر و غیر کاربر فیسآموزان دانشتوانند عضویت  یمدلبستگی 

 براي بررسی برازش کلی مدل آزمون هوسمر و شد ویک استفاده رگرسیون لجست
نتایج این آزمون معنادار نبود که به معنی برازش خوب مدل . ه شد به کار گرفتلمشو

جدول (آمده  دست همچنین طبق نتایج به). p=085/0 و chi-square=85/13(کلی است 
  .تغیر مالك را داشت درصد واریانس م14 تا 10 ینیب یشپمدل کلی توانایی ) 2

  
  آزمون هوسمر و لمشو و خالصه مدل کلی پژوهش -2جدول 

-chi  گام
square  DF P Log -2 

likelihood  
Cox & Snell R 

Square  
Nagelkerke R 

Square  
  147/0 106/0 29/357 085/0 8 86/13  اول

  
 روابط بین، متغیرهاي انسجام خانواده، خودکنترلی و مدیریت یشپاز بین متغیرهاي 

  ).3جدول (بینی نمایند  یشپ معناداري کاربر و غیر کاربر بودن را طور بهتوانستند 
  

  ی کننده کاربر و غیرکاربراننیب شیپمتغیرهاي  -3جدول 
 P  والد  خطاي استاندارد B  متغیر

 002/0 62/9 016/0 051/0  انسجام خانواده

 100/0 70/2 038/0 -063/0  خودآگاهی

 006/0 56/7 028/0 076/0  خود کنترلی

 142/0 15/2 043/0 063/0  آگاهی اجتماعی

 001/0 07/11 031/0 -103/0  مدیریت روابط

 214/0 54/1 072/0 -090/0  سبک اجتنابی

 157/0 00/2 072/0 102/0  سبک دوسوگرا

  580/0 307/0 073/0 041/0  سبک ایمن

                                                
1. Hosmer and Lemeshow 
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ي افراد به دو بند طبقههمچنین نتایج پژوهش نشان داد که مدل پژوهش توانایی 
  ).4جدول ( درصد دارد 7/70گروه کاربر و غیر کاربر را با دقت 

  
  نیب شیپي افراد به دو گروه کاربر و غیر کاربر بر طبق متغیرهاي بند طبقه توانایی -4جدول 

  بینی صحیح یشپمیزان   میزان واقعی
  متغیر

 درصد تعداد تعداد وضعیت استفاده

 7/90 185 204 برکار
  بوك استفاده از فیس

 1/31 32 103 غیر کاربر

  7/70 217 307 کل  
  

بین هوش  یشپبوك بر طبق متغیرهاي  بینی میزان استفاده از فیس یشپبراي 
 از تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره به ،ي دلبستگیها سبکهیجانی، انسجام خانواده و 

بین تنها دو متغیر  یشپ متغیر 9نتایج نشان داد که از بین .  استفاده شدگام به گامشیوه 
بوك   معناداري میزان استفاده از فیسطور بهمدیریت روابط و انسجام خانواده توانستند 

بین  یشپترین  يقوعنوان  به این معنی که متغیر مدیریت روابط به. بینی کنند یشپرا 
فاده از  درصد از واریانس میزان است3تنهایی حدود  بوك توانست به استفاده از فیس

در گام دوم و با ورود متغیر انسجام خانواده این دو متغیر . یین کندتببوك را  فیس
  ).5جدول (بوك را تبیین کنند   درصد از متغیر استفاده از فیس6توانستند حدود 

بوك از  ی میزان استفاده از فیسنیب شیپگام براي  به  رگرسیون خطی به سبک گام-5جدول 
  ي دلبستگیها سبکهیجانی، انسجام خانوادگی و طریق متغیرهاي هوش 

  F P  B β  t  P  تعدیلی R  R2  R2  بین یشپمتغیر   گام  متغیر مالك
  006/0  78/2  -19/0  -53/0 006/0  76/7  032/0  037/0  192/0  مدیریت روابط  1

  019/0  60/5  -16/0  -45/0  مدیریت روابط
  استفاده از

  2  بوك فیس
  انسجام خانواده

239/0  057/0  048/0  10/6  003/0  
26/0-  14/0-  07/4  039/0  
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با استفاده از  تر، رابطه هرکدام از متغیرهاي از سوي دیگر براي مطالعه دقیق
  .شده مورد بررسی قرار گرفت  طور تفکیک بوك به فیس

 براي بررسی رابطه بین انسجام :بوك ارتباط بین انسجام خانوادگی و استفاده از فیس
نتایج تحلیل . بوك از تحلیل همبستگی پیرسون استفاده شد ان استفاده از فیسخانوادگی و میز

بوك همبستگی منفی معناداري وجود  نشان داد که بین انسجام خانواده و میزان استفاده از فیس
بوك  بنابراین با افزایش انسجام خانوادگی میزان استفاده از فیس). p>05/0 و r=-176/0(دارد 

  ). 6جدول (یابد و بالعکس  یم دختر کاهش زانآمو دانشدر بین 
 نتایج تحلیل همبستگی :بوك ارتباط بین هوش هیجانی و استفاده از فیس

هاي هوش هیجانی و نمره کل آن، دو زیرمقیاس  یرمقیاسزپیرسون نشان داد که در بین 
 و 6جدول (بوك دارند  و نمره کل آن همبستگی معناداري با میزان استفاده از فیس

بوك با آگاهی اجتماعی  به این صورت که بین میزان استفاده از فیس). 7جدول 
)155/0-=r 05/0 و<p( مدیریت روابط ،)192/0-=r 01/0 و<p ( و نمره کل هوش

  .همبستگی منفی معنادار به دست آمد) p>05/0 و r=-145/0(هیجانی 
  
بوك با  تفاده از فیسضریب همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه بین میزان اس -6جدول 

  ابعاد هوش هیجانی و انسجام خانوادگی
  6  5  4  3  2  1  ابعاد

          1  بوك استفاده از فیس -1

        1 -176/0*  انسجام خانواده -2

      1 023/0 -061/0  خودآگاهی -3

    1 583/0** -054/0 -064/0  خود کنترلی -4

  1 541/0** 651/0** 190/0** -192/0**  مدیریت روابط -5

  1 851/0** 821/0** 841/0** 059/0 -145/0*  هوش هیجانی کل -6
*P< 05/0 **P< 01/0  
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 درنهایت نتایج پژوهش :بوك ي دلبستگی و استفاده از فیسها سبکارتباط بین 
بوك  ي دلبستگی با میزان استفاده از فیسها سبکنشان داد که همبستگی معناداري بین 

  ).7جدول (وجود ندارد 
  
بوك با   ضریب همبستگی اسپیرمن براي بررسی رابطه بین میزان استفاده از فیس-7جدول 

  ي دلبستگیها سبکابعاد 
  4  3  2  1  ابعاد

      1  بوك استفاده از فیس -1

    1 -010/0  سبک اجتنابی -3

  1 005/0 064/0  سبک دوسوگرا -4

  1 -135/0 -024/0 024/0  سبک ایمن -5
*P< 05/0 **P< 01/0  

  
  گیري یجهنت بحث و

 بود که رابطه بین همبستگی خانوادگی، هوش هیجانی و بر آندر پژوهش حاضر سعی 
  .بوك مورد بررسی قرار بگیرد ي دلبستگی با استفاده از فیسها سبک

نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهاي انسجام خانواده، خودکنترلی و مدیریت 
تیپرز و ( تنهایی ،مطالعات. ن افراد هستندبینی کننده کاربر و غیر کاربر بود  پیش،روابط

 عدلی(، کاهش در صمیمیت و روابط نزدیک در خانواده )2013؛ جین، 2013همکاران، 
فرین و همکاران،  تی(پذیري  ، کاهش در خودکنترلی و مسئولیت)1392پور و همکاران، 

؛ 2011مکاران، فراهانی و ه(، نیاز به تأیید اجتماعی )1392پور و علیزاده،  ؛ عدلی2013
و سبک ) 2014بکتاس و همکاران، (، هوش هیجانی پایین )2013کلرکین و همکاران، 

بوك همبستگی مثبتی  با استفاده از فیس) 2013اولدمیدو و همکاران، (دلبستگی ناایمن 
  .دنکن یمهاي پژوهش حاضر را تأیید  دارند و یافته
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 انسجام خانواده و داشتن میان مدیریت روابط، شده  مشاهدهدر خصوص رابطه 
توان  یمبوك  روابط صمیمی میان اعضاء خانواده با عضویت و عدم عضویت در فیس

رسانی  ي اجتماعی مجازي کارکرد مثبت آن در اطالعها شبکهگفت اگرچه اساس ایجاد 
و آگاهی بخشی بوده است اما آنچه امروزه جامعه ما با آن مواجه است چیزي غیرازآن 

ذیرفت تولید هر ابزاري بدون تأثیرپذیري از بافت فرهنگی و اجتماعی آن است و باید پ
 انتقال فرهنگ آن سرزمین به سایر نقاط باعثنخواهد بود و ورود آن به سطح جهانی 

ي اجتماعی مجازي باهدف سرگرم کردن کاربران آنان را از فضاي ها شبکه. است
  ).1392 خجیر و حسین نظر،(د نساز یمصمیمانه خانواده دور 

کنند که  یماعالم ) 2000 (پاتنامبر اساس نظریه ) 1392 (ینچرخ زرنوغانی و 
یابد و سرمایه  یمبوك افزایش پیدا کند تعامالت افراد کاهش  هرچه استفاده از فیس

رود و از سوي دیگر سرمایه اجتماعی پل  یم زوال روبهاجتماعی پیوندي در خانواده 
کاربران . گذارد  مییابد و بر رشد و انحطاط جوانان تأثیر یمزننده در بین آنان افزایش 

 و شده  ادراكتري با والدین خود دارند و میزان حمایت اجتماعی  یینپابوك روابط  فیس
  .پایین استآنان عمق روابط 

ها  عالقه خانواده بوك با موضوعات مورد  در فیسشده  ثبتبررسی صفحات 
خی ابزارها و امکانات پرطرفدار این شبکه، نشانگر ویژه نسل نوجوان و کارکرد بر به

ي ها برنامه اجراي  با.شده براي تغییر سبک زندگی افراد است نوعی برنامه از پیش تعیین
آموزشی و اعمال قوانین جاري کشور در حوزه فضاي مجازي، توسعه بسترهاي فناوري 

 ،ي اجتماعی بومیها شبکههاي اطالعاتی آنالین و تقویت  یگاهپااطالعات، تقویت 
و آثار مخرب آن ) بوك فیس (یاجتماعي ها شبکهتوان از میزان گرایش به این  یم

  .کاست

                                                
1. Putnam 
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هاي این پژوهش نشان داد که بین همبستگی خانوادگی،  از سوي دیگر یافته
 ،بوك آگاهی اجتماعی، مدیریت روابط و نمره کلی هوش هیجانی و استفاده از فیس

  .د داردرابطه منفی معنادار وجو
عنوان یکی از  ارتباط به)  ،2000دسی و رایان ( مطابق با نظریه خودمختاري

در واقع، بر مبناي این نظریه . شود ها در نظر گرفته می شناختی انسان نیازهاي ذاتی روان
ها دوست  ها ذاتاً به این نیاز دارند که دیگران را دوست بدارند و از سوي آن تمام انسان

شناختیِ خودپیروي،   درواقع، نظریه خودمختاري سه نیاز بنیادین روان.داشته شوند
ها باعث رشد، شکوفایی و سالمت  عنوان نیازهایی که ارضاء آن شایستگی و ارتباط را به

نیاز به ارتباط به این موضوع اشاره دارد که . کند شوند، مطرح می روانی انسان می
اعضاي خانواده گرفته تا افراد جامعه، روابط گرم، ها نیاز دارند تا با دیگران، از  انسان

صمیمانه و متعهدانه داشته باشند، روابطی حمایتگر که در آن دوست بدارند و دوست 
  داشته شوند

سولومون، ( و نظریه مدیریت وحشت)  ،1391یالوم (نظریه اگزیستانسیالیسم
 د و در حقیقت احساسکنن یمنیاز به ارتباط را مطرح )  ،1986گرینبرگ، پرینسکی

دارد تا با استفاده از دو  یوام را ها انساني وجودي، ها دغدغهعنوان یکی از  تنهایی به
کننده با این اضطراب وجودي  یتحمایري و جستجوي ناپذ خدشهمکانیسم دفاعی 

دهند که  شده نشان می رو و مطابق با این نظریات نیز مطالعات انجام ازاین. مقابله کنند
یابی و  اي براي ارضاء نیاز به ارتباط، دوست تواند روشی مقابله بوك می ده از فیساستفا

در واقع، ). 2013؛ جین، 2013؛ تیپرز و همکاران، 1391انصاري، (کاهش تنهایی باشد 
رو داشتن احساس  افراد به هنگام نداشتن روابط با کیفیت با خانواده و دوستان و ازاین

                                                
1. Self-Determination Theory 
2. Deci & Ryan 
3. Existensialism 
4. Yalom 
5. Terror Management Theory 
6. Solomon& Greenberg, Pyszczynski 
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 بیشتر به استفاده از ،تر و دوستان صمیمی وابط باکیفیتتنهایی و نیز براي کسب ر
 تا هم از این طریق احساس ،آورند بوك روي می هاي اجتماعی ازجمله فیس شبکه

 .تنهایی خویش را کاهش داده و هم نیاز به ارتباط ذاتی خویش را ارضاء کنند

اجتماعی درواقع تنهایی یک هیجان منفی است که ناشی از ناهمخوانی بین ارتباط 
ي که احساس تنهایی بیشتري دارند  افراد.مورد انتظار با ارتباط اجتماعی فعلی است

بوك به نسبت فضاي واقعی بیشتر است و در حقیقت کاربران  یسفتعداد دوستانشان در 
کنند  یمبوك در مقایسه با غیر کاربران ازنظر اجتماعی تنهایی بیشتري را تجربه  فیس

  ).2011رایان و زنوز، (
نیز معتقد است که )  ،2001کراکر و ولف (هاي ارزش خود نظریه وابستگی

هاي وابستگی حرمت  یطهحهاي مختلفی است که این  یطمح وابسته به حرمت خود
  .انگیزاند یبرمخود، رفتارهاي متفاوتی را در فرد 

هاي  یوابستگدرباره حرمت خود مفهوم ) 1890 (یمزجیه نظریات بر پاکراکر 
 درونی و بیرونی دودستهگوید وابستگی حرمت خود به  یمنماید و  یم را مطرح ارزش

 وابستگی درونی استوار بر نگاه و نظرات خود فرد است و وابستگی  که،گردد یمتقسیم 
 ؛ ،2007، کراکر و کیفرپارك(بیرونی وابسته به کسب تأیید و نظر مثبت دیگران است 

  ).2008پارك و کراکر، 
توانند در دنیاي واقعی  ینمی خوب بهازنظر هوش هیجانی ضعیف هستند افرادي که 

هیجانات منفی خود را در ارتباط با دیگران کنترل نمایند بنابراین از روابط اجتماعی 
شوند و براي ارضاي نیاز بنیادین خود به ارتباط، به فضاي  یمقوي با دیگران محروم 

  .برند یممجازي پناه 

                                                
1. Contingencies of Self-Worth Theory 
2. Crocker & Wolf 
3. Self-esteem 
4. Park 
5. Keraker & Kiefer 
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هاي پژوهش حاضر با عضویت  یاسمقها و خرده  مقیاس یانم وجود روابط معنادار
دهنده این مطلب است که داشتن  بوك و استفاده از آن نشان و عدم عضویت در فیس

یفیت در خانواده یا همان انسجام خانوادگی، داشتن هوش هیجانی باکروابط صمیمانه و 
 مناسب به هیجانات باالتر که در مدیریت و تنظیم هیجانات خود فرد و درك واکنش

نهایت سبک دلبستگی فرد و مطابق با آن الگوي درون   است و درکننده کمکدیگران 
توانند زمینه ارضاء یا عدم ارضاء نیاز روانشناختی به ارتباط، احساس یا  یم ،کاري فرد

عدم احساس تنهایی و کسب یا عدم کسب تأیید از سوي دیگران و احساس یا عدم 
رو عضویت و عدم  این و حرمت خود افراد را متأثر کرده و ازي مند عزتاحساس 

بینی  بوك و نحوه استفاده از آن را پیش ي اجتماعی ازجمله فیسها شبکهعضویت در 
  .دنکن یم

هاي انسان و همچنین ناتوانی پژوهشگران در کنترل دقیق و  با توجه به پیچیدگی
هاي گوناگون، پژوهش   محركکامل تمام اعمال و حرکات، و تأثیرپذیري انسان از

ها انسان بوده است، با  ها که موضوع مورد مطالعه آن حاضر نیز همچون دیگر پژوهش
هایی روبرو شده ازجمله عدم کنترل کامل متغیرهاي مزاحم، محدود بودن  محدودیت

  ...قدرت تعمیم نتایج به دلیل محدود بودن گروه نمونه پژوهش و 
 تري گسترده نمونه بعدي، از هاي پژوهش ود درش به همین دلیل پیشنهاد می

 هاي پژوهش انجام باشد و یا داشته تعمیم بیشتري قابلیت پژوهش نتایج تا شود استفاده
با دادن  که شود مشخص بیشتر بررسی با تا شود می پیشنهاد موضوع این براي طولی

استفاده از شبکه آموزش به افراد خانواده و افزایش میزان همبستگی بین اعضا از شدت 
هاي جدید و  همچنین با توجه به روي کار آمدن شبکه. گردد یا خیر اجتماعی کاسته می

هاي بعدي در زمینه  شود که پژوهش ، پیشنهاد می...)مانند اینستاگرام و (تر دسترس قابل
  .ها صورت بگیرد رابطه بین متغیرهاي ذکرشده و استفاده از این شبکه
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  منابع
  ،فصلنامه اشارات، یدهاي شناخت و رفتار با دخترهاکل، )1391. (میابراهاخوي ،

 .6 دوره

 ها بر ابعاد  هاي اجتماعی و تأثیرات آن بررسی شبکه، )1391 (.اسالمی، مروارید
مقاالت نخستین کنگره ملی فضاي مجازي و  مجموعه ،مختلف زندگی

  .ماعی، تهران، وزارت تعاون کار و رفاه اجتهاي اجتماعی نوپدید آسیب
 شده در   ارائه) 19/3/1390 (،هاي اجتماعی تاریخچه شبکه، )1389 (.اکبري، الهام

 http://www.Learningz-ict.blogfa.com     :وبالگ

 بررسی علل و عوامل مرتبط با استفاده کاربران از ، )1391 (.انصاري، مسعود
نامه  پایان، )بوك مطالعه موردي دانشجویان کاربر فیس (اجتماعیهاي  شبکه

  طباطبائی، دانشگاه عالمه کارشناسی ارشد
  ،مترجم، )ها آزمون و ها مهارت (یجانیه هوش، )1388. (ج گریوز، ؛تبرادبري: 

  نشر ساواالن:  تهران،ي گنجیمهد
 لبی در نوجوانیط بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه، )1383. (دامن، شهال پاك، 

  .9شماره ، شناختی مجله علوم روان
 خانواده ایرانی در عرصه شناسی یبآس، )1392 (.فائزه،  نظرینحس ؛خجیر، یوسف 

 يها همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه ، اجتماعی مجازييها شبکه
 .اجتماعی

  ،5/12/1387، روزنامه جام جماعتیاد از نوعی دیگر، ، )1387. (ینامرحیمی 

 همبستگی خانوادگی و استقالل رابطه، )1386. (اصغریامک و رضویه، سانی، سام 
  .1 شماره، پژوهش در سالمت خانواده ،عاطفی با مشکالت عاطفی

 ل عاطفی و المدل علی همبستگی خانوادگی، استق ،)1381. (سامانی، سیامک
 .، دانشگاه شیرازنامه دکتري پایانسازگاري، 
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 شبکه اجتماعی ، )1392. (ینمحمدحس علیزاده، ؛یهآس سپهري، ؛صمد،  پوریعدل
فصلنامه مطالعات جوان و  ، و روابط خانوادگی کاربران جوان ایرانیبوك یسف

 .9-8شماره ، رسانه

 مطالعه موردي استفاده اعتیادي از ، )1393 (.ینمحمدحس علیزاده، ؛صمد،  پوریعدل
  فصلنامه،یزبوك در بین نوجوانان و جوانان شهر تبر یسفشبکه اجتماعی 

  .13 شماره، 4 سال، مطالعات جوان و رسانه
  ،مرتبط با گرایش عوامل، )1391. ( نوري مرادآبادي، یونس؛اصغر یعلکیا 

 – مطالعات فرهنگ فصلنامه ،"بوك فیس"ي اجتماعیها شبکهدانشجویان به 
  .17 شماره سیزدهم، سال، ارتباطات

  ،ساواالن، نشر تهران،  هیجانیهوش، )1388. (يمهدگنجی.  
  فرد جنتی ؛مصطفی ،نجفی ؛محمدرضا ،راثیم ؛مهدي ،اسالمی ؛سیدسلمان ،علوي، 

 به اعتیاد آزمون یسنج روان هاي یژگیو ،)1389( .حسین ،رضاپور ؛فرشته
   .3 شماره 4 دوره ،رفتاري علوم مجله، یانگ اینترنت

 هنجاریابی مقدماتی آزمون    )1385. (مهرداد،  ثابت ؛مالک،   میرهاشمی ؛حمزه،  یگنج
 .2، شماره 1، دوره فصلنامه اندیشه و رفتار،   گریوز-برادبري  هوش هیجانی

 ی جایگاه و توانایی اثرگذاري قشر رهبران بررس، )1391. (یالدمی،  محمدصادقیرم
اي در رسانه و  رشته یانممطالعات  ،بوك ي در شبکه اجتماعی آنالین فیسا شبکه

  .1 شماره، 2سال ، فرهنگ
 بوك بر سرمایه  بررسی تأثیر فیس، )1392. (مرتضی ،چرخ زرین ؛محسنی، نوغان

 یشناخت جامعه مطالعات فصلنامه ،در بین جوانان اجتماعی پیوندي و پل زننده
  .12، شماره 4، دوره جوانان

  ،تهران،یده حبیب سپ: مترجم، اگزیستانسیالیدرمان روان، )1391. (ینآرویالوم  :
  .نشر نی
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