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چکیده
مقدمه :فعالیت در فضای مجازی رو به افزایش است و تأثیر قابلمالحظهای بر عملکرد خانوادگی دارد .پژوهش حاضر با
هدف مطالعه و بررسی تأثیر حضور و فعالیت در فضاهای مجازی بر انجام نقشهای خانوادگی انجام شد.
روش پژوهش :روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش حاضر ،دربرگیرنده کلیه
معلمان متأهل منطقه دو شهر تهران در سال  1397بود 343 .نفر به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای برای این
پژوهش انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری شامل عملکرد خانوادگی اپشتین ،بالدوین و بیشاب ( )1983و پرسشنامه محقق
ساخته حضور و فعالیت در فضای مجازی بوده است .سپس ،دادهها توسط نرمافزار  SPSS.v21و آزمونهای آماری
تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :نتایج تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد حضور و فعالیت در فضای مجازی بر مهارت حل مسئله،
نقشهای خانوادگی ،درگیری اثربخش ،کنترل رفتاری ،کارکرد کلی و نمره کلی عملکرد خانوادگی والدین تأثیر منفی
دارد .اما حضور و فعالیت در فضای مجازی بر روابط خانوادگی و پاسخگویی اثربخش والدین تأثیر معناداری نداشت.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج به دست آمده به نظر میرسد حضور و فعالیت والدین در فضای مجازی نقش مهمی بر
عملکرد خانوادگی آنها دارد .مضامین نظری و کاربردی نتایج ارائه شده در پژوهش حاضر مورد بحث قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :عملکرد خانوادگی" فضای مجازی" معلمان متأهل
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مقدمه:
امروزه نقش ارتباطات در نزدیک ساختن انسانها با یکدیگر به خوبی شناخته شده است و تأثیر قابلمالحظهای بر زندگی
آنها دارد .اما روش های مختلف برقراری ارتباط در طول زمان ثابت نبوده ،بلکه با تغییراتی به موازات رشد و پیشرفت
فناوری همراه بوده است (.)1کاربران اینترنت ،به عنوان یکی از فناوریهای جدید که خدمات کاربردی مختلفی همچون
شبکههای اجتماعی را ارائه میدهد ،هرروزه افزایش مییابد ( .)2از سال  2000تا  2012میالدی تعداد کاربران اینترنتی
به طور چشمگیری افزایش فزاینده ای داشته است که بر اساس آمار منتشر شده ،آسیا یک میلیارد و  76میلیون کاربر
اینترنتی؛ در حالی که در سال  2000میالدی فقط  144میلیون کاربر اینترنتی وجود داشته است ،ایاالت متحده آمریکا
 527میلیون کاربر ،اروپا  518میلیون کاربر ،استرالیا  24میلیون کاربر ،آفریقا  167میلیون کاربر و خاورمیانه  90میلیون
کاربر اینترنتی را شامل میشوند ( . )3در ایران آمار کاربران اینترنت افزایش روزافزون داشته است ،به طوری که بر پایه
گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،تنها در چند سال اخیر شمار کاربران اینترنت در کشور بیستوپنج برابر شده
است .در عین حال ،ایران در میان کشورهای خاورمیانه بیشترین تعداد کاربران اینترنتی را با میزان  54/8درصد را به
خود اختصاص داده است (.)4
در سالهای اخیر ،شبکههای اجتماعی مجازی اهمیت بسیار زیادی پیدا کردهاند و امروزه به عنوان مؤلفهای ضروری برای
ارتباطات روزمره شناخته میشوند ()5؛ به طوری که ،سرویسهای مختلف شبکههای اجتماعی همچون فیسبوک،1
توییتر ،2اینستاگرام ،3لینکدین ،4گوگل پالس 5و گروههای وایبری 6صدها میلیون کاربر را به خود جذب کردهاند (.)6
جنبههای مثبت شبکه های اجتماعی فضای مجازی همچون حمایت اجتماعی ،سودمندی و لذت ادراک شده موجب
افزایش رضایتمندی کاربران از این شبکهها شده است ( .)7ابزارهای ارتباطی جدید همچون شبکههای اجتماعی مجازی
بهرغم برخورداری از مزایای قابلتوجه ،مشکالت جدیدی را ایجاد میکنند و در نهایت ،به معضالتی در زمینه میزان
استفاده از این شبکهها منجر میشوند (.)8
بنابراین ،اگرچه این شبکهها عمدتاً برای اهداف اجتماعی از قبیل حفظ شبکههای ارتباطی و روابط فردی استفاده
میشوند ()9؛ با این حال ،شواهد به دست آمده از مطالعات اخیر نشان میدهد که افراد ممکن است در کاربری از
شبکههای اجتماعی مجازی حالت جبری پیدا کنند که به استفاده بیشازحد از این شبکهها منجر میشود ( .)10عوارض
و پیامدهای یاد شده و شیوع باالی اختالل در استفاده از شبکههای اجتماعی ،به پیامدهای مختلفی همچون مشکل
اعتیاد به اینترنت منجر میشود که تأثیر منفی بر رشد هیجانی ،شناختی و اجتماعی دارد ( .)11عالوه بر این ،به نظر
می رسد استفاده مشکل زا از فضای مجازی یا حضور و فعالیت در فضای مجازی در انجام نقشهای خانوادگی تداخل
ایجاد کند  .فضای مجازی عرصه جدیدی را برای حیات بشری است که قابلیت پذیرش و انجام بخش عمدهای از نیازها و
فعالیت های زندگی بشر و اجتماعات انسانی را دارد و به عنوان سایه فضای واقعی ،از طریق تمرکز ،پردازش و جابهجایی
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اطالعات ،توانایی شبیه سازی فعالیت و ساختارهای فضای واقعی را داشته و این شبیه سازی را با اثربخشی در فضای
واقعی انجام میدهد (.)12
با ورود فناوری وسایل ارتباط جمعی یادشده به خانوادهها و به سبب نظم اطالعاتی که رسانهها ایجاد کرده اند ،مجاری
سنتی تعریف نظام ارزشی خانواده همچون دین دیگر قادر نیستند در فرایند بازآفرینی ارزش ها و ایستارهای اجتماعی و
یا حفظ و قوام بخشیدن به آن ها نقش آفرینی کنند .استفاده از فنآوریهای نوین رسانهای به دلیل شتابی که به زندگی
میدهند و شرایطی که برای شیوه ارتباط نوجوانان ایجاد میکنند ،آثار عمیقی در روابط خانوادگی و اجتماعی افراد دارند
( .)13با جهان شمول شدن استفاده از فضای مجازی به خصوص استفاده از این امکانات توسط والدین ،به نظر میرسد
کاربری این شبکهها میتواند بر روابط والد – فرزند و ایفای وظایف و نقشهای خانوادگی تأثیرگذار باشد .خانواده ایرانی
نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بالقوه از فضای مجازی تأثیر میپذیرد .بنابراین ،سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که
آیا حضور و فعالیت در فضای مجازی بر انجام نقشهای خانوادگی تأثیر معناداری دارد؟
روش پژوهش:
پژوهش حاضر از نظر هدف ،بنیادی ،به لحاظ شیوۀ گردآوری دادهها ،توصیفی -مقطعی از نوع همبستگی است .با توجه به
موضوع پژوهش ،متغیر حضور و فعالیت در فضای مجازی به عنوان متغیر پیشبین و عملکرد خانوادگی به عنوان متغیر
مالک در نظر گرفته شده است .جامعۀ آماری پژوهش حاضر ،دربرگیرندۀ کلّیّۀ معلمان زن و مرد دارای فرزند منطقه دو
شهر تهران است که در سال تحصیلی  1396-97در مدارس منطقه مشغول به فعالیت بودند .آمار مربوط به این جامعه
آماری با مراجعه به اداره آموزش و پرورش منطقه دو 2400 ،نفر برآورد شده است .علت بررسی معلمان در پژوهش
حاضر ،مسئولیت مضاعف آنها در امر تربیت است؛ زیرا عالوه بر تربیت فرزندان خویش ،مسئولیت آموزش و پرورش سایر
فرزندان کشور را نیز به عهده دارند .برای محاسبۀ حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان ( )14استفاده شد و با توجه به
حجم جامعۀ آماری 331 ،نفر به عنوان حجم نمونه برآورد گردید .به منظور جلوگیری و کنارگذاشتن پاسخنامههای
مخدوش و غیرقابل بررسی ،تعدادی به حجم نمونه اضافه و در نهایت ،حجم نمونه  350نفر انتخاب شد .روش نمونه
گیری پژوهش به صورت تصادفی خوشهای بود .خوشههای نمونهگیری ابتدا مقطع تحصیلی و سپس ،مدارس هر یک از
مقاطع تحصیلی در منطقه دو بودند؛ به این صورت که از مقاطع مختلف ابتدایی ،متوسطه اول و متوسطه دوم 12 ،مدرسه
( 4مدرسه دخترانه و پسرانه ابتدایی 4 ،مدرسه دخترانه و پسرانه متوسطه اول و  4مدرسه دخترانه و پسرانه متوسطه دوم
) به تصادف انتخاب شد .سپس ،پرسشنامه در بین معلمان دارای فرزند مدارس مربوطه توزیع شد .از جمع آوری
پرسشنامهها ،اطّالعات مربوط به شرکت کنندگانی که به دلیل عدم پاسخ صحیح و یا تکمیل ناقص و بررسی نبودند از
تحلیل خارج شد و در نهایت  343پرسشنامه صحیح برای بررسی فرضیّهها تجزیه و تحلیل شد.
در تدارک آمادگی جهت اجرای پژوهش ،متون علمی و منابع مربوط به متغیّرهای پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت .در
مرحلۀ بعد جهت جمعآوری دادهها و نمونهگیری ،به مدّت دو هفته در فصل بهار  1397به صورت میدانی بررسیهای
الزم انجام شد .برای جمعآوری دادهها ابتدا با کسب مجوّز الزم از آموزشوپرورش منطقه دو شهر تهران ،با مراجعه به
مدارس مربوطه ،مجوّز دسترسی به گروه نمونه و انجام پژوهش اخذ گردید .نحوه همکاری با محقق ،با توجه به مجوز
کسب شده از سوی آموزش و پرورش منطقه دو شهر تهران ،از سوی مدیریت محترم مدارس و در برخی موارد معاونین
انجام می شد .از دفتر مدرسه ،برنامه کالسی والدین تهیه شد و در زمان تعیین شده از طرف مدرسه به کالسها مراجعه و
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از والدین درخواست گردید در صورت تمایل پرسشنامهها را تکمیل نمایند .از والدین خواسته شد که جمالت هر
پرسشنامه را به دقّت بر پایۀ احساسات و افکار خویش پاسخ دهند .تکمیل پرسشنامهها بین  15الی 20دقیقه زمان نیاز
داشت .برای تکمیل پرسشنامهها محدودیّت زمانی اعمال نشد .در صورت مایل نبودن فردی برای شرکت در پژوهش ،از
لیست سایر والدین ،به تصادف نفر دیگری انتخاب شده و جایگزین وی میشد .جهت رعایت اصول اخالقی پژوهش ،از
کلّیّۀ افراد مورد پژوهش برای شرکت در مطالعه ،رضایت آگاهانه اخذ گردید و به آزمودنیها این اطمینان داده شد که
نتایج به طور محرمانه نگهداری خواهند شد .سپس اهداف پژوهش برای شرکتکنندگان در حدّ مورد نیاز توضیح داده
شد و در نهایت در بین کسانی که به طور داوطلبانه مایل به شرکت در پژوهش بودند ،پرسشنامهها توزیع شد .در ضمن،
کدهای  26گانه کمیتۀ اخالق در پژوهش کشوری رعایت گردید و شرکتکنندگان این آزادی را داشتند که هر موقع
تمایل داشتند از پژوهش خارج شوند .پرسشنامههای پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته میزان استفاده از اینترنت و
پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده اپشتین ،بالدوین و بیشاب ( )15به مدّت دو هفته در فصل بهار سال  1397در بین
نمونۀ آماری پژوهش توزیع شد.
پرسشنامه حضور و فعالیت در فضای مجازی :برای سنجش حضور و فعالیت والدین در فضای مجازی از پرسشنامه محقق
ساخته استفاده شد .در این پرسشنامه  6سؤال به شرح زیر استفاده شد )1( :آیا از فضای مجازی استفاده میکنید؟ ()2
چند ساعت در روز ( 24ساعت) از فضای مجازی استفاده میکنید؟ ( )3آیا از فضای مجازی جهت دریافت اطالعات و
آگاهی از آخرین اخبار استفاده می کنید؟ ( ) 4آیا از فضای مجازی جهت انجام امور بانکی و اداری استفاده می کنید؟ ()5
آیا از فضای مجازی جهت سرگرمی و بازی های اینترنتی استفاده می کنید؟ ( )6آیا از فضای مجازی جهت دانلود و
تماشای فیلم و موسیقی استفاده می کنید؟ .روایی محتوایی این پرسشنامه محقق ساخته توسط استاد راهنما مورد تأیید
قرار گرفت .به منظور بررسی پایایی ،همسانی درونی آیتمهای این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/73
محاسبه شد.
پرسشنامه انجام نقشهای خانوادگی  :جهت سنجش انجام نقشهای خانوادگی از زیرمقیاس نقش خانوادگی پرسشنامه
سنجش عملکرد خانواده اپشتین ،بالدوین و بیشاب ( )15استفاده شد .این پرسشنامه دارای  60گویه است و برای
سنجیدن عملکرد خانواده بر اساس نظریه مک مستر ،تدوینشده است .این ابزار در سال  1983توسط اپشتاین ،بالدوین و
بیشاپ باهدف توصیف ویژگی های سازمانی و ساختاری خانواده تهیه گردیده است و توانایی خانواده را در سازش با خود،
وظایف خانوادگی و با یک مقیاس خود گزارش دهی ،موردسنجش قرار میدهد .که بهصورت یک طیف لیکرت  5گزینهای
(اصالً ،کم ،متوسط ،زیاد ،کامالً) تنظیمشده است .پرسشنامه حاضر دارای هفت خرده مقیاس میباشد که عبارتاند از
ارتباط ،آمیزش عاطفی ،ایفای نقش ،عملکرد کلی ،حل مشکل،همراهی عاطفی و کنترل رفتار که از جمع نمرات خرده
مقیاسهای هفتگانه ،نمره کل  FADحاصل می شود.اعتبار و روایی ابزار سنجش عملکرد خانواده پس از تهیه توسط
اپشتاین و همکارانش ،در سال  1983بر روی یک نمونه  503نفری اجرا شد .دامنه ضریب آلفای مجموعهها بین  0/72تا
 0/92نشاندهندهی همسانی درونی باالی آن است ( .)15در ایران یوسفی ( )16ویژگیهای روانسنجی این مقیاس را
مورد بررسی قرار داد و ضرایب پایایی همسانی درونی از جمله آلفای کرونباخ و تصنیف برای  60ماده و هفت عامل
رضایت بخش بودند .همچنین ضرایب روایی همگرا و واگرا شیوه سنجش خانوادگی مک مستر با پرسشنامه الگوهای
ارتباطی ،پرسشنامه کانون مهار خرده مقیاسهای واکنش عاطفی و امتزاج با دیگران به ترتیب  -0/41 ،0/36 ،0/46و
 -0/43به دست آمده است.

فصلنامه خانواده و بهداشت ،دوره دهم ،شماره سوم ،پاییز  ،1399پیاپی (100-119 24 )3

پونکی و همکاران

Quarterly of family and health, vol10, Issue 3, autumn 2020, ISSN: 2322-3065
http://journals.iau-astara.ac.ir

برای تجزیهوتحلیل داده های این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .از آمار توصیفی جهت گزارش شاخص
مرکزی و پراکندگی (میانگین و انحراف استاندارد) متغیرهای پژوهش و از آمار استنباطی (آزمون تحلیل رگرسیون دو
متغیره) برای بررسی و تحلیل فرضیّههای پژوهش استفاده گردید .الزم به یادآوری است دادههای حاصل از تکمیل
پرسشنامههای پژوهش به وسیله برنامه آماری  SPSS.v21مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
یافتهها:
جدول  1اطالعات جمعیتشناختی شرکتکنندگان مورد مطالعه در این پژوهش را نشان میدهند .بر این اساس66/5 ،
درصد والدین زن و  30درصد دیگر مرد میباشند .بنابراین ،جنسیّت اکثر والدین شرکتکننده در پژوهش حاضر ،زن بود.
همچنین ،جنسیت  3/5درصد در پرسشنامه مشخص نشده بود .میانگین (انحراف استاندارد) سن شرکتکنندگان 39/99
( )5/41به دست آمد .بر این اساس ،بیشتر افراد مورد پژوهش معادل  50/7درصد 42-36 ،سال سن دارند .به همین
ترتیب 2/1 ،درصد نیز به این گزینه پاسخ نداده بودند .طبق اطّالعات مندرج در جدول  ،1مدرک تحصیلی اکثر والدین
معادل  74/6درصد ( 256نفر) کارشناسی بود .عالوه بر این ،تحصیالت  14/9درصد ( 51نفر) کارشناسی ارشد و 8/7
درصد ( 30نفر) کاردانی گزارش شده بود .بنابراین ،تحصیالت اکثر والدین شرکتکننده در این پژوهش ،در سطح
کارشناسی است .همچنین ،اکثر والدین بین  20 11سال سابقه فعالیت داشتند .میانگین (انحراف استاندارد) سابقه کاری
والدین مورد مطالعه  )5/74( 17/78بود.
جدول  :1فراوانی و درصد فراوانی اطالعات جمعیت شناختی
Table 1. Frequency and frequency percent of demographic information
درصد فراوانی
فراوانی
متغیر
جنسیت

مرد

103

0/30

زن

228

66/5

نامشخص

12

3/5

جمع کل

343

100

72

21

174

50/7

78

22/7

12

3/5

نامشخص

7

2/1

کاردانی

30

8/7

کارشناسی

256

74/6

دامنه

 28تا 35

سنی

سال
42-36
سال
50-43
سال
 51سال و
باالتر

مدرک
تحصیلی
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کارشناسی
ارشد
نامشخص
سابقه

 1تا 10

فعالیت

سال
 11تا 20
سال
 21سال و
باالتر
نامشخص

51

14/9

6

1/7

39

11/4

201

58/3

94

27/7

9

2/ 6

اطالعات مندرج در جدول  ،2میانگین ،انحراف استاندارد ،کمترین و بیشترین نمره شرکتکنندگان پژوهش را در
متغیرهای پژوهش نشان میدهد .در پژوهش حاضر ،میانگین (انحراف استاندارد) نمره کلی عملکرد خانواده ± 153/86
 19/10به دست آمد .عالوه بر این ،میانگین (انحراف استاندارد) متغیر فعالیت و حضور در فضای مجازی ± 153/86
 19/10ساعت گزارش شده است.
جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد معلمان متأهل در متغیرهای پژوهش
Table 2. Mean and standard of married teachers in research variables
میانگین (انحراف
بیشترین
کمترین
متغیر
استاندارد)
حل مسئله

6

24

4/25 ± 14/45

روابط

8

28

4/41 ± 18/15

نقشها

16

36

4/41 ± 26/55

پاسخگویی اثربخش

13

27

2/77 ± 20/20

درگیری اثربخش

6

32

5/68 ± 17/07

کنترل رفتاری

10

40

6/95 ± 24/97

کارکرد کلی

16

51

6/59 ± 32/48

نمره کلی عملکرد خانوادگی

100

218

19/10 ± 153/86

6

30

4/56 ± 19/98

فعالیت و حضور در فضای
مجازی

در این بخش با استفاده از آزمونهای تحلیل رگرسیون دو متغیری ،میزان تأثیر فعالیت و حضور در فضای مجازی
(متغیّرهای پیشبین) بر عملکرد خانواده (متغیّر مالک) در بین والدین آزمون میشود ،لذا آزمون فرضیّۀ کلّی بهصورت
زیر خواهد بود .آزمونها در سطح اطمینان  95درصد( )α =0/05انجام خواهند پذیرفت و با توجّه به مقداری که برای
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(مقدار احتمال) ، Sig.به دست میآید ،تصمیمگیری میشود که فرضیّۀ صفر( )H0رد یا پذیرفته شود .چنانچه
 Sig< . 0/05شود ،میتوان ادعا نمود که دادهها قویاً فرضیّۀ صفر را رد نموده و فرضیّۀ پژوهش را تأیید مینمایند و این
به معنای وجود همبستگی بین متغیّرها است .برای اطمینان از نرمال بودن دادهها ،از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
استفاده شد  .در پژوهش حاضر ،با توجّه به اینکه سطح معناداری متغیّرهای عملکرد خانوادگی (و زیرمقیاسهای آن) و
فعالیت و حضور در فضای مجازی در آزمون کولموگروف-اسمیرنوف باالتر از  0/05است ،میتوان گفت که دادهها
توزیعشان نرمال است (.)P<0/05
عالالالوه بالالر نرمالالال بالالودن توزیالالع متغیّرهالالای پالالژوهش ،یکالالی دیگالالر از پیشفرضهالالای تحلیالالل رگرسالالیون ،خطّالالی بالالودن
رابطالالۀ متغیّرهالالای پیشبالالین بالالا متغیّالالر مالالالک اسالالت .طبالالق جالالدول فالالوق ،از آنجالالا کالاله مقالالدار احتمالالال ( )Sig.خطّالالی
بالالودن رابطالاله متغیّالالر پیشبالالین حضالالور و فعالیالالت در فضالالای مجالالازی بالالا متغیرهالالای مالالالک حالالل مسالالئله ،درگیالالری
اثالالربخش ،کنتالالرل رفتالالاری ،کالالارکرد کلالالی و نمالالره کلالالی عملکالالرد خالالانوادگی ،پالالایین از مقالالدار آلفالالای تعیالالین شالالده
( )α =0/05اسالالت ،میتالالوان ادّعالالا کالالرد رابطالالۀ ایالالن متغیّالالر پیشبالالین بالالا متغیّرهالالای مالالالک خطّالالی اسالالت .در مقابالالل،
سالالطح معنالالاداری بالالرای مقالالدار  Fنشالالان داد بالالین متغیرهالالای روابالالط ،نقالالشهالالا و پاسالالخگویی اثالالربخش بالالا فعالیالالت و
حضالالور در فضالالای مجالالازی رابطالاله معنالالاداری وجالالود نالالدارد ( .)P < 0/05بنالالابراین بالالا رعایالالت پیشفرضهالالای آزمالالون-
هالالای پالالارامتریل تحلیالالل رگرسالالیون دو متغیالالری ،اسالالتفاده از ایالالن آزمونهالالا جهالالت بررسالالی فرضالالیّههای پالالژوهش
بالمانع است .جهت بررسالی تالأثیر حضالور و فعالیالت در فضالای مجالازی بالر مهالارت حالل مسالئله والالدین ،بالا توجاله باله
بالالرآورده شالالدن پالالیشفالالرضهالالای آزمالالون پالالارامتری از آزمالالون رگرسالالیون دومتغیالالری اسالالتفاده شالالد (جالالدول  .)3نتالالایج
حاصل از تحلیالل دادههالا در جالدول  3نشالان مالیدهالد ضالریب همبسالتگی برابالر  R=0/179و ضالریب تعیالین برابالر بالا
 R2 =0/032اسالالت .بالالا توجّالاله بالاله ضالالریب تعیالالین میتالالوان گفالالت  3درصالالد از تغییالالرات متغیّالالر مالالالک حالالل مسالالئله
والالالدین ،بالاله وسالالیلۀ متغیّالالر پالالیش بالالین حضالالور و فعالیالالت در فضالالای مجالالازی تبیالالین میشالالود .در نتیجالاله ،حضالالور و
فعالیت بر فضای مجازی بر مهارت حل مسئله والدین تأثیر منفی دارد.
جدول  :3آزمون رگرسیون دو متغیری برای بررسی تأثیر متغیر پیشبین بر مهارت حل مسئله
Table 3. Bivariate regression test to investigate the effect of predictive variables on
problem solving skills
متغیّر
Sig.
F
R2
R
β
B
پیشبین
(ثابت)

22/749

-

حضور و
فعالیت
در

-0/191

-0/179

0/179

0/032

11/24

0/000

فضای
مجازی
جهالالت بررسالالی تالالأثیر حضالالور و فعالیالالت در فضالالای مجالالازی بالالر روابالالط خالالانوادگی والالالدین از آزمالالون تحلیالالل رگرسالالیون
دو متغیالالری اسالالتفاده شالالده اسالالت (جالالدول  .)4نتالالایج حاصالالل از تحلیالالل دادههالالا در جالالدول  4نشالالان مالالیدهالالد سالالطح
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معنالالاداری محاسالالبه شالالده بالالرای مقالالدار  Fبالالاالتر از مقالالدار آلفالالا بالاله دسالالت آمالالده اسالالت کالاله بیالالانگر آن اسالالت حضالالور و
فعالیت در فضای مجازی بر روابط خانوادگی والدین شرکتکننده در پژوهش حاضر تأثیر معناداری ندارد.
 1جدول  :4آزمون رگرسیون دو متغیری برای بررسی تأثیر حضور و فعالیت در فضای مجازی بر روابط خانوادگی
Table 4. Bivariate regression test to investigate the effect of predictive variables on
family communication
متغیّر
Sig.
F
R2
R
β
B
پیشبین
(ثابت)

18/052

-

حضور و
فعالیت
در

0/106

0/103

0/103

0/011

3/65

0/057

فضای
مجازی
جهت بررسی تأثیر حضور و فعالیالت در فضالای مجالازی بالر نقالشهالای خالانوادگی والالدین ،بالا توجاله باله بالرآورده شالدن
پیشفرضهای آزمالون پالارامتری از آزمالون رگرسالیون دو متغیالری اسالتفاده شالد (جالدول  .)5بالر اسالاس نتالایج جالدول
 5ضالالریب همبسالالتگی برابالالر  R=0/288و ضالالریب تعیالالین برابالالر  R2 =0/083محاسالالبه شالالد .بالالا توجّالاله بالاله ضالالریب
تعیین میتوان گفت  8درصالد از تغییالرات متغیّالر مالالک نقالشهالای خالانوادگی والالدین ،باله وسالیلۀ متغیّالر پالیش بالین
حضالالور و فعالیالالت در فضالالای مجالالازی تبیالالین میشالالود .در نتیجالاله ،حضالالور و فعالیالالت بالالر فضالالای مجالالازی بالالر نقالالشهالالای
خانوادگی والدین تأثیر منفی دارد.
 1جدول  :5آزمون رگرسیون دو متغیری برای بررسی تأثیر حضور و فعالیت در فضای مجازی بر نقشهای خانوادگی
Table 5. Bivariate regression test to investigate the effect of predictive variables on
family roles
متغیّر
Sig.
F
R2
R
β
B
پیشبین
(ثابت)

32/12

-

حضور و
فعالیت
در

-0/279

-0/288

0/288

0/083

30/94

0/000

فضای
مجازی
عالوه بر این ،تأثیر حضالور و فعالیالت در فضالای مجالازی بالر پاسالخگویی اثالربخش والالدین ،بالا توجاله باله بالرآورده شالدن
پالالیشفالالرضهالالای آزمالالون پالالارامتری از آزمالالون رگرسالالیون دو متغیالالری اسالالتفاده شالالد (جالالدول  .)6نتالالایج حاصالالل از
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تحلیل دادههالا نشالان مالیدهالد سالطح معنالاداری محاسالبه شالده بالرای مقالدار  Fبالاالتر از مقالدار آلفالا باله دسالت آمالده
اسالالت کالاله بیالالانگر آن اسالالت حضالالور و فعالیالالت در فضالالای مجالالازی بالالر پاسالالخگویی اثالالربخش والالالدین شالالرکتکننالالده در
پژوهش حاضر تأثیر معناداری ندارد.
 1جدول  :6آزمون رگرسیون دو متغیری برای بررسی تأثیر حضور و فعالیت در فضای مجازی بر پاسخگویی اثربخش
Table 6. Bivariate regression test to investigate the effect of predictive variables on
effective responsiveness
متغیّر
Sig.
F
R2
R
β
B
پیشبین
(ثابت)

-

19/671

حضور و
فعالیت
در

0/012

0/011

0/011

0/000

0/044

0/734

فضای
مجازی
تأثیر حضور و فعالیت در فضالای مجالازی بالر درگیالری اثالربخش والالدین ،بالا توجاله باله بالرآورده شالدن پالیشفالرضهالای
آزمالالون پالالارامتری از آزمالالون رگرسالالیون دو متغیالالری اسالالتفاده شالالد (جالالدول  .)7بالالر اسالالاس نتالالایج بالاله دسالالت آمالالده،
ضالالریب همبسالالتگی برابالالر  R=0/204و ضالالریب تعیالالین برابالالر  R2 =0/042محاسالالبه شالالد .بالالا توجّالاله بالاله ضالالریب تعیالالین
میتوان گفت  4درصالد از تغییالرات متغیّالر مالالک درگیالری اثالربخش والالدین ،باله وسالیلۀ متغیّالر پالیش بالین حضالور و
فعالیالالت در فضالالای مجالالازی تبیالالین میشالالود .ایالالن یافتالاله مبالالین آن اسالالت حضالالور و فعالیالالت در فضالالای مجالالازی بالالر
درگیری اثربخش والدین تأثیر منفی دارد.
 1جدول  :7آزمون رگرسیون دو متغیری برای بررسی تأثیر حضور و فعالیت در فضای مجازی بر درگیری اثربخش
Table 7. Bivariate regression test to investigate the effect of predictive variables on
effective involvement
متغیّر
Sig.
F
R2
R
β
B
پیشبین
(ثابت)

22/776

-

حضور و
فعالیت
در

-0/164

-0/204

0/204

فضای
مجازی

9

0/042

14/79

0/000
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 1جهالت بررسالالی تالالأثیر حضالالور و فعالیالالت در فضالالای مجالالازی بالالر کنتالالرل رفتالالاری والالالدین از آزمالالون تحلیالالل رگرسالالیون
دو متغیالالری اسالالتفاده شالالده اسالالت (جالالدول  .)8بالالر اسالالاس نتالالایج بالاله دسالالت آمالالده ،ضالالریب همبسالالتگی برابالالر R=0/185
و ضریب تعیین برابر  R2 =0/034محاسبه شد.
جدول  :8آزمون رگرسیون دو متغیری برای بررسی تأثیر حضور و فعالیت در فضای مجازی بر کنترل رفتاری
Table 8. Bivariate regression test to investigate the effect of predictive variables on
behavioral control
متغیّر
Sig.
F
R2
R
β
B
پیشبین
(ثابت)

22/008

-

حضور و
فعالیت
0/121

در

0/185

0/185

0/034

12/047

0/000

فضای
مجازی
بالالا توجّالاله بالاله ضالالریب تعیالالین میتالالوان گفالالت  3درصالالد از تغییالالرات متغیّالالر مالالالک کنتالالرل رفتالالاری والالالدین ،بالاله وسالالیلۀ
متغیّالالر پالالیش بالالین حضالالور و فعالیالالت در فضالالای مجالالازی تبیالالین میشالالود .بنالالابراین مالالیتالالوان نتیجالاله گرفالالت حضالالور و
فعالیالالت در فضالالای مجالالازی بالالر کنتالالرل رفتالالاری والالالدین تالالأثیر منفالالی دارد .جهالالت بررسالالی تالالأثیر حضالالور و فعالیالالت در
فضای مجازی بر کالارکرد کلالی والالدین از آزمالون تحلیالل رگرسالیون دو متغیالری اسالتفاده شالده اسالت (جالدول  .)9بالر
اسالالاس نتالالایج جالالدول  ،9ضالالریب همبسالالتگی برابالالر  R=0/199و ضالالریب تعیالالین برابالالر  R2 =0/040محاسالالبه شالالد .بالالا
توجّه باله ضالریب تعیالین میتالوان گفالت  4درصالد از تغییالرات متغیّالر مالالک کالارکرد کلالی والالدین ،باله وسالیلۀ متغیّالر
پیش بین حضور و فعالیت در فضالای مجالازی تبیالین میشالود .بالر اسالاس ایالن یافتاله مالیتالوان اظهالار داشالت حضالور و
فعالیت در فضای مجازی بر کارکرد کلی والدین تأثیر منفی دارد.
 1جدول  :9آزمون رگرسیون دو متغیری برای بررسی تأثیر حضور و فعالیت در فضای مجازی بر کارکرد کلی
Table 9. Bivariate regression test to investigate the effect of predictive variables on
general performance
متغیّر
Sig.
F
R2
R
β
B
پیشبین
(ثابت)

24/459

-

حضور و
فعالیت
در
فضای
مجازی

-0/138

-0/199

0/199

0/040

14/10

0/000
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جهت بررسالی تالأثیر حضالور و فعالیالت در فضالای مجالازی بالر عملکالرد خالانوادگی والالدین از آزمالون تحلیالل رگرسالیون
دو متغیری استفاده شالده اسالت (جالدول  .)10بالر اسالاس نتالایج باله دسالت آمالده ،ضالریب همبسالتگی برابالر R=0/215
و ضالالریب تعیالالین برابالالر  R2 =0/046محاسالالبه شالالد .بالالا توجّالاله بالاله ضالالریب تعیالالین میتالالوان گفالالت حالالدود  4/5درصالالد از
تغییرات متغیّر مالالک عملکالرد خالانوادگی والالدین ،باله وسالیلۀ متغیّالر پالیش بالین حضالور و فعالیالت در فضالای مجالازی
تبیالالین میشالالود .بالالر اسالالاس نتیجالاله بالاله دسالالت آمالالده مالالیتالالوان گفالالت حضالالور و فعالیالالت والالالدین در فضالالای مجالالازی بالالر
عملکرد خانوادگی تأثیر منفی دارد.
 1جدول  :10آزمون رگرسیون دو متغیری برای بررسی تأثیر حضور و فعالیت در فضای مجازی بر عملکرد خانوادگی
Table 10. Bivariate regression test to investigate the effect of predictive variables on
family performance
متغیّر
Sig.
F
R2
R
β
B
پیشبین
(ثابت)

171/892

-

حضور و
فعالیت
در

-0/902

-0/215

0/215

0/046

16/57

0/000

فضای
مجازی
بحث و نتیجهگیری:
طبق نتایج به دست آمده ،حضور و فعالیت والدین در فضای مجازی ،تأثیر منفی و معناداری بر عملکرد خانوادگی دارد.
این یافته ،به صورت غیرمستقیم با برخی از مطالعات انجام شده در ادبیات پژوهشی همچون مطالعه الزهرانی (،)17
بوناری و فان ( ،)18وو و همکاران ( ،)19لویس و همکاران ( ،)20هاج و همکاران ( )21همسو و همخوان است .در
گذشته ،نهاد خانواده تنها کارگزار جامعه پذیری افراد محسوب می شد ،اما با رشد فناوری ،شاهد پیدایش رقبای جدید در
کنار خانواده ،نظیر رسانه های ارتباط جمعی و فناوری های ارتباطی نوین از جمله اینترنت و ماهواره هستیم که در امر
جامعه پذیر کردن افراد سهیم اند .این وسایل به تدریج فضای روانی و محیطی گفتگو را خدشه دار کرده و اعضای خانواده
را به جای همگرایی ،به واگرایی سوق می دهند .وقتی فردی به اینترنت و ماهواره وابسته شد ،فرصت تعامل با دیگران را
از دست میدهد و زمینه برای بروز عوارض و آسیبهای خانوادگی و اجتماعی مهیا میشود ( .)22عدم برقراری ارتباط
مناسب بین اعضای خانواده باعث ایجاد فاصله بین آنها میشود و فضای اینترنت یکی از بهترین گزینهها برای جایگزینی
این کمبود می تواند باشد و در این حالت افراد دنیای مجازی را بر فراز و نشیب های دنیای واقعی ترجیح میدهند .اعتیاد
به اینترنت به دلیل تأثیر ناسالمی که بر روابط خانوادگی و آداب معاشرت بین افراد خانواده به خصوص زنان می گذارد،
خطرناک است و زنان برای غلبه بر فشارها و تنش های زندگی زناشویی و همچنین ،دلزدگی زناشویی خود به اینترنت و
شبکههای اجتماعی گرایش پیدا می کنند (.)17
امروزه اینترنت و شبکههای اجتماعی جای تلویزیون را گرفته اند و اگر در گذشته از طریق نظارتها تالش میشد برنامه-
های تلویزیونی آسیب کمتری داشته باشند ،امروزه این کنترل بر شبکههای اجتماعی نامقدور است .گستردگی فضای
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مجازی امکان کنترل دقت و صحت آنها و اعتبار سنجی دادههای آنها را دشوار کرده و حجمی از اطالعات را بصورت
گزینشی و هدفمند با میانداری موتورهای جستجو و شبکههای اجتماعی در اختیار کاربر قرار میدهد که نتیجۀ آن
تأثیرگذاری بر انتخابهای او به صورت ناخواسته خواهد بود ( .)23یکی از مهمترین تأثیرهای منفی فضای مجازی بر
افراد ،از راه محتوای نامناسبی است که به راحتی در اختیار همۀ افراد قرار دارد و میتواند امنیت اخالقی خانواده ها را به
خطر اندازد .بر این اساس ،اینترنت همانگونه که امکانات جدیدی در اختیار افراد قرار داده ،مخاطرات جدیدی نیز به وجود
آورده است .در اینترنت مشکالت و مسائل اخالقی جدیدی ایجاد شده که پیش از این وجود نداشته و نیازمند رسیدگی
است .دسترسی آسان به محتوای هرزهنگارانه را از این نوع میتوان دانست .این جهان مجازی مبتنی بر ارزشهای نظام
لیبرالیستی است و فرهنگ برساخته پسامدرن غربی را ترویج میکند .به همین دلیل ،نمیتوان منکر شد که زشتیزدایی،
تغییر الگوها و ارزشها و دامن زدن به مصرفگرایی از ویژگیهای برنامههای رسانهای است (.)24
در کنار تاثیر مثبتی که شبکههای اجتماعی بر کاهش دادن فاصلهها و رشد اطالعرسانی داشتهاند ،از سوی دیگر مشاهده
میشود که موجب کاهش ارتباط رو در رو و فیزیکی انسانها نیز شدهاند .مطالعات حاکی از آن است که کاربران شبکه-
های اجتماعی کمتر به دیدار دوستان و بستگان خود میروند و به جای آن به صورت برخط و یا با گذاشتن پیام با آنها
ارتباط برقرار میکنند ،کمتر با اعضای خانواده خود صحبت میکنند و همچنین هنگامی که در کنار اعضای خانواده خود
هستند کارها و فعالیتهای شخصی خود را در شبکههای اجتماعی پیگیری میکنند .به این ترتیب شبکههای اجتماعی
تغییرات بنیادین در سبک زندگی و فرهنگ جوامع مختلف ایجاد میکنند و توانستهاند بر الگوی روابط خانوادگی افراد
تاثیر بگذارند (.)25
گسترش فضای مجازی در حوزه رابطه فرزندان و والدین نیز تغییراتی بوجود آورده است که از جمله آن به کاهش نقش
خانواده به عنوان مرجع ،کاهش ارتباط والدین با فرزند ،شکاف نسلی به دلیل رشد تکنولوژی ،از بین رفتن حریم بین
فرزندان و وا لدین و ایستادن در برابر یکی از والدین یا هر دو را میتوان نام برد ( .)26در بحث ازدواجها نیز مسائلی چون
ناپایداری ازدواجها ،تغییر الگوی همسرگزینی ،نداشتن مهارتهایی برای ازدواج ناتوانی والدین برای آموزش به فرزندان،
افزایش روابط دختر و پسر در زمان نامزدی بدون عقد ،تمایل به دریافت مهریههای سنگین ،باال رفتن سن ازدواج و
افزایش تنوعطلبی جنسی مردان و … را میتوان اشاره کرد .تغییراتی که در حوزه دینی در جامعه رخ داده ،کاهش
آموزههای دینی در خانواده ،دوری خانواده از شریعت ،کمرنگشدن حریمهای دینی در روابط خانوادگی است (.)27
تغییرات تکنولوژیکی ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار داده است .یکی از چالش های فرا روی
فرهنگ ها برخورد با این پدیده است .چون اساساً ورود اینترنت همراه با ارزش های غربی ،چالش های جدیدی را در
کشورهای دیگر به وجود آورده است .از آنجایی که برخی از عناصر موجود در این پدیده مغایر با فرهنگ خودی (ارزش
های اسالمی -ایرانی) است ،پس می توان گفت اینترنت می تواند آسیب های زیادی را به همراه داشته باشد .مثالً ورود
اینترنت در حوزه خانواده موجب تغییر نظام ارزشی در خانواده ها میشود .در یک مطالعه تجربی نشان داده شد که
استفاده جوانان از اینترنت موجب کاهش ارزشهای خانواده شده است ( .)28فرزندان در مقایسه با والدین با وجود اینکه
در یک فضای فرهنگی زندگی میکنند اطالعات ،گرایشها و رفتارهای متفاوتی دارند ،عوامل متعددی بر این پدیده
تأثیرگذارند و این شکاف را روز به روز بیشتر میکنند .سرعت تحوالت و بسط ارتباطات با جهان توسعهیافته ،توجه بیشتر
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جوانان به برنامههای جهانیشدن فرهنگ ،رسانهها ،گسترش روزافزون انجمنها و کانونهایی غیر از کانون خانواده برای
پیوستن و تعلق یافتن جوانان به آنها و غیره از آن جمله است (.)29
نتایج این پژوهش نشان داد حضور و فعالیت در فضای بر عملکرد خانوادگی والدین تأثیر منفی معناداری دارد .در این
معنا ،استفاده مشکل زا از فضای م جازی نقش مهم و کلیدی در عملکرد خانوادگی والدین ایفا میکند .با توجه به نتایج به
دست آمده ضروری است که با توسعه آموزشهای الزم به منظور افزایش سواد اطالعاتی و تحقق استفاده مفید از فضای
مجازی در بین والدین  ،زمینه عملکرد سالم خانوادگی و در نتیجه ،توسعه و بهبود نظام آموزش و پرورش ،بیش از پیش
فراهم آید .بر این اساس ،نهادها و سازمانهای مرتبط و مسئول ،باید برنامهریزیهای الزم را برای والدین در زمینه مورد
نظر انجام دهند.
پیشنهاد میشود برنامه آموزشی فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی ،به عنوان بخش اصلی برنامه سواد رسانهای برای
والدین پذیرفته شود و از افراد دارای صالحیت حرفهای برای اجرای برنامه یادشده بهره گرفته شود؛ زیرا فرهنگسازی در
زمینه استفاده مناسب از فضای مجازی میتواند عملکرد فردی و خانوادگی والدین و به دنبال آن عملکرد شغلی آنها را
ارتقا دهد .عدم درک جامع و شناخت کامل شبکههای مجازی در کشورهای درحالتوسعه از جمله ایران ،آسیبهای
جدی را به بدنه جامعه وارد کرده است؛ بنابراین ،آشنایی والدین و دانش آموزان با فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی
الزم و ضروری به نظر می رسد .تهیه و تدارک درسی تحت عنوان سواد رسانهای در سبد کتابهای درسی دانش آموزان
می تواند گامی مهم در جهت آگاهی دانش آموزان برای استفاده مناسب از فضای مجازی باشد .با تعمیم نتایج این مطالعه
به سایر اقشار جامعه ،به نظر میرسد فعال نمودن انجمنهای اولیا و مربیان در زمینه آگاهی بخشی درباره آسیبهای
اجتماعی اینترنتمحور می توان تأثیر بسزایی بر کاربران فضای مجازی داشته باشد .در همین راستا ،استفاده از ظرفیتها
و توانمندیهای سازمانهای مردمنهاد ،تشکلهای دانشآموزی ،کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سایر
سازمانهای مرتبط برای ارتقای سواد رسانهای میتواند راهگشا باشد.
محدودیتهای پژوهش
از محدودیتهای پژوهش حاضر ،مالحظات مربوط به روایی بیرونی است؛ چراکه جامعه آماری این پژوهش گروه خاصی از
جامعه معلمین بودند؛ لذا امکان تعمیم نتایج به کل جامعه آماری با توجه به حجم کم افراد مورد مطالعه با محدودیت
مواجه است .افزون بر این ،جمعآوری اطالعات در این پژوهش بر اساس مقیاس خودگزارشدهی بود ،بنابراین محدودیت
دیگر این پژوهش مربوط به ابزار اندازهگیری میباشد؛ زیرا این گزارشها به دلیل دفاعهای ناخودآگاه و تعصب در
پاسخدهی مستعد تحریف هستند.
تضاد منافع
نویسندگان تضاد منافع نداشتند.
مالحظات اخالقی
جهت رعایت اصول اخالقی پژوهش ،از کلّیّۀ افراد مورد پژوهش برای شرکت در مطالعه ،رضایت آگاهانه اخذ گردید و به
شرکتکنندگان این اطمینان داده شد که نتایج به طور محرمانه نگهداری خواهند شد .سپس اهداف پژوهش برای
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شرکتکنندگان در حدّ مورد نیاز توضیح داده شد و در نهایت در بین کسانی که به طور داوطلبانه مایل به شرکت در
. پرسشنامهها توزیع شد،پژوهش بودند
کاربرد پژوهش
 معلمان نیز از این مسئله مستثنی نیستند و یافتههای پژوهش حاضر از،به توجه به گسترش استفاده از فضای مجازی
.دیدگاه آسیبشناسی میتواند اطالعات مفیدی را در اختیار معلمان قرار دهد
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ابزارهای گردآوری اطالعات
الف) پرسشنامه حضور و فعالیت در فضای مجازی (محقق ساخته)
 -1آیا از فضای مجازی استفاده میکنید؟
اصالً

به ندرت

گاهی اوقات

همیشه

اغلب

 -2چند ساعت در روز ( 24ساعت) از فضای مجازی استفاده میکنید؟
اصالً

به یک ساعت و کمتر

پنج تا ده ساعت

یک تا پنج ساعت

ده ساعت و بیشتر

 -3آیا از فضای مجازی جهت دریافت اطالعات و آگاهی از آخرین اخبار استفاده می کنید؟
اصالً

به ندرت

اغلب

گاهی اوقات

همیشه

 -4آیا از فضای مجازی جهت انجام امور بانکی و اداری استفاده می کنید؟
اصالً

به ندرت

اغلب

گاهی اوقات

همیشه

 -5آیا از فضای مجازی جهت سرگرمی و بازی های اینترنتی استفاده می کنید؟
اصالً

به ندرت

اغلب

گاهی اوقات

همیشه

 -6آیا از فضای مجازی جهت دانلود و تماشای فیلم و موسیقی استفاده می کنید
اصالً

به ندرت

اغلب

گاهی اوقات

همیشه

پرسشنامه عملکرد خانواده اپشتین ،بالدوین و بیشاب ()1983
 )1برنامه ریزی فعالیت های خانوادگی ما دشوار است  ،چون ما یکدیگر را به درستی درک نمی کنیم.
 )2ما اکثرا مشکالت روزمره خانواده را حل می کنیم .
 )3وقتی یکی از اعضای خانواده ما ناراحت باشد  ،بقیه علت آن را می دانند .
 )4وقتی در خانواده ما از کسی کاری خواسته می شود ،باید پیگیر بود تا به انجام برسد .
 )5اگر کسی در خانواده ما دچار مشکل شود ،سایرین هم درگیر حل آن می شوند .
 )6ما در هنگام بحران می توانیم روی حمایت بقیه اعضای خانواده حساب کنیم .
 )7هرگاه یک وضعیت اضطراری پیش می آید  ،نمی دانیم چه بکنیم .
 )8گاهی خانه از چیزهای مورد نیاز ما خالی می شود .
 )9ما از ابراز محبت به بکدیگر اکراه داریم .
 )10ما خواستار آن هستیم که اعضا به وظایف خانوادگی خود عمل کنند .
 )11ما نمی توانیم با یکدیگر درباره احساس غم و غصه خود صحبت کنیم .
 )12معموال به تصمیمات خود برای حل مشکالت عمل می کنیم .
 )13عالقه سایر اعضای خانواده وقتی به ما جلب می شود که موضوع برای خودشان هم مهم باشد .
 )14از گفته های اعضای خانواده نمی توانیم به احساس آن ها چی ببریم .
 )15درخانواده ما وظایف خانوادگی به تساوی تقسیم نمی شود .
 )16افراد خانواده ما همان گونه که هستند  ،مورد قبول یکدیگرند .
 )17در خانواده ما به اسانی می توان مقررات خانه را نقض کرد .
 )18درخانه ما  ،حرف ها بدون کنایه و بی پرده گفته می شود .
 )19بعضی از اعضای خانواده ما خونسرد برخورد می کنند .
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 )20ما می دانیم درصورت پیش آمدن شرایط اورژانس چه باید کرد .
 )21ما از تبادل نظر درباره ترس ها و نگرانی های خود پرهیز می کنیم .
 )22برای ما گفتگو درباره احساس های لطیف دشوار است .
 )23ما برای پرداخت هزینه هایمان دردسر داریم .
 )24معموال ما بعد از سعی خانواده برای حل یک مشکل  ،درباره موفقیت آمیز بودن یا نبودن آن گفتگو می کنیم .
 )25ما بیش از حد به فکر خود هستیم .
 )26ما می توانیم احساس های خود را به یکدیگر ابراز کنیم .
 )27ما درباره آداب دستشویی و توالت انتظار خاصی از یکدیگر نداریم .
 )28ما احساس محبت خود نسبت به یکدیگر را نشان نمی دهیم .
 )29اعضای خانواده ما مستقیم و بدون واسطه با یکدیگر صحبت می کنند .
 )30هر کدام از ما وظایف و مسؤولیت های خاصی بر عهده دارد .
 )31در خانواده ما احساس های ناخوشایند زیادی وجود دارد .
 )32ما برای زدن یا دست بلند کردن روی دیگران  ،ضابطه داریم .
 )33ما فقط وقتی با یکدیگر همراه می شویم که منافعی در بین باشد .
 )34برای کاوش در عالئق شخصی اعضای خانواده  ،کم وقت می گذاریم .
 )35غالبا منظور خود را به زبان نمی آوریم .
 )36ما احساس می کنیم سایر اعضای خانواده ما را همان گونه که هستیم  ،قبول دارند .
 )37وقتی ما به یکدیگر عالقه نشان می دهیم که بتوانیم شخصا از آن بهره مند شویم .
 )38ما اکثر ناراحتی های عاطفی اعضای خانواده را رفع می کنیم .
 )39در خانواده ما مهر و عطوفت در درجه دوم اهمیت قرار دارد .
 )40ما در این باره که هرکسی چه کارهایی را در خانه انجام دهد  ،گفتگو می کنیم .
 )41تصمیم گیری برای خانواده ما دشوار است .
 )42اعضای خانواده ما فقط وقتی به یکدیگر عالقه نشان می دهند که خودشان بتوانند از آن بهره مند شوند .
 )43ما با یکدیگر رو راسنت و بی پرده هستیم .
 )44ما به هیچ معیار و قاعده پابند نیستیم .
 )45در خانواده ما اگر از کسی کاری خواسته شود  ،باید به او یادآوری کرد .
 )46ما می توانیم درباره طرز حل کردن مشکالت تصمیم گیری کنیم .
 )47اگر مقررات خانواده نقض شود  ،نمی دانیم چه انتظاراتی باید داشت .
 )48در خانواده ما هر اتفاقی را می توان انتظار داشت .
 )49ما مهر و عطوفت خود را نشان می دهیم .
 )50ما با مشکالتی که با احساس های اعضای خانواده بازی کن  ،برخورد می کنیم .
 )51ما بایکدیگر خوب کنار نمی اییم .
 )52ما هنگام عصبانیت با یکدیگر صحبت نمی کنیم .
 )53ما به طور کلی از وظایف خانگی که بر عهده ما گذاشته می شود  ،ناراضی هستیم .
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 )54ما حتی با وجود حسن نیت  ،در زندگی یکدیگر خیلی دخالت می کنیم .
 )55اعضای خانواده ما برای مقابله با شرایط خطرناک  ،قواعد خاصی را رعایت می کنند .
 )56ما به یکدیگر اعتماد و اطمینان داریم .
 )57ما احساسات (غم ،شادی ،خشم و  ). . .خود را در خانه راحت و آشکار بروز می دهیم .
 )58رفت و آمد در خانواده ما معقول و منطقی نیست .
 )59اگر از عمل یکی از اعضای خانواده خوشمان نیاید  ،به او می گوییم .
 )60ما به راه های گوناگون حل مشکل فکر می کنیم .
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