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ABSTRACT The article is taken from a senior dissertation 
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 Aim: The aim of present study was to investigate the mediating role of identity 
crisis and family cohesion in determining the relationship between participation in 
social media and body image concerns among students. Methods: The present 
study was a descriptive correlational study. The statistical population consisted of 
all public middle school students studying in the city of Rasht in the academic year 
of 2019-20. Participants were selected using multi-stage cluster random sampling 
method. To collect data from four questionnaires, Social Network Sites 
Engagement Scale (Boland1399), Identity Crisis (Ahmadi, 1997), Family 
Cohesion (Samani, 2002) and Body Image Concern Questionnaire (Littleton et al., 
2005) were used. These questionnaires were provided to students online and 674 
people responded to them. Finally, 497 questionnaires were examined and 
analyzed statistically, using path analysis method. Findings: The results showed 
that social network engagement has a direct effect on body image concern (β=-
0.41, P<0.001), family cohesion (β=-0.25, P <0.001), and identity crisis (Β=-0.16, 
P<0.001). Identity crisis directly and significantly predicts body image concerns 
(β=-0.13, P<0.001). Family cohesion directly and significantly predicts body 
image concerns (β=-0.17, P<0.001). In addition, that engagement in social 
networks mediated by identity crisis has an indirect impact on body image anxiety 
(β=0.06, P<0.001). However, the indirect effect of the mediating variable of family 
cohesion on social network engagement and body image concerns is not 
statistically significant. Conclusion: Therefore, improving the amount and manner 
of adolescents' use of social networks, teaching media literacy to adolescents and 
holding training sessions to facilitate the transition from puberty and prevent 
identity crisis is important to reduce dissatisfaction with body image and promote 
adolescent mental health. 
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هویاات و انسااجا. خااانواده در تعیاا"ن  ای بحران پااژوهش حاضاار بااا هاادف بررساای نقااش واسااطههههدف: 
آموزان صورت گرفته اسات.  بدنی در میان دانش های اجتماعی با نگرانی از تصویر  رابطه مشارکت در شبکه

وهش حاضاار توصاایفی از نااو  همبسااتگی اساات. جامعااه آماااری شااامل کلیااه دانااش آمااوزان ماادار  پااژ روش:
گیری  کنندگان باااا روش نموناااه اسااات. شااارکت 10-11دولتااای متوساااطه اول شاااهر رشااات در ساااال تحصااایلی 

های مجااازورزی  هااا از پرسشاانامه آوری داده ای انتخاااب شاادند. باارای جمااع ای گنااد مرحلااه تصااادفی خوشااه
( و نگرانای از 4304(، انساجا. خاانواده )ساامانی، 4326(، بحران هویات )احمادی، 4311ند، ای )بل شبکه
آموزان  ها به صورت آنالین در اختیار دانش ( استفاده شد. پرسشنامه2441بدنی )لیتلتون و همکاران،  تصویر

آماااری قاارار پرسشاانامه مااورد تحلیال  012نفاار بااه آن پاساخ دادنااد کااه در نهایات  620قارار گرفاات و تعاداد 
نتاای  نشاان داد  ها: یافتهههاا از روش تحلیال مسایر اساتفاده شاده اسات.  گرفتند. برای تجزیاه و تحلیال داده

(، انسااجا. خااانواده P< 444/4و  β= -04/4های اجتماااعی باار نگراناای از تصااویر باادن ) مشااارکت در شاابکه
(21/4- =β  444/4و >P( و بحااران هویاات )46/4- =β  444/4و >Pاثاار م ) سااتقیم دارد. بحااران هویاات بااه

(. انسااجا. P< 444/4و  β= -43/4کنااد ) بیناای می طااور مسااتقیم و معناااداری نگراناای از تصااویر باادنی را پاا"ش
(. P< 444/4و  β= -42/4کند ) بینی می خانواده به طور مستقیم و معناداری نگرانی از تصویر بدنی را پ"ش

یگری بحاران هویات بار نگرانای از تصاویر بادنی اثار غیار های اجتمااعی باا میاانج همننین مشارکت در شابکه
ای انسااجا. خاااانواده در رابطاااه  ( دارد. اماااا اثاار غیااار مساااتقیم متغیاار واساااطهP< 444/4و  β=46/4مسااتقیم )

 گیری: نتیجهههههای اجتماااعی و نگرانااای از تصااویر باادنی از نظاار آمااااری معنااادار نیساات.  مشااارکت در شاابکه
های اجتماعی و برگزاری جلساات آموزشای جهات  بنابراین، اصالح میزان و شیوه استفاده نوجوانان از شبکه

تسهیل گذار از مرحله بلاو  و پ"شاگیری از بحاران هویات دارای اهمیات اسات تاا زمیناه کااهش نارضاایتی از 
 روانی نوجوانان فراهم گردد. تصویر بدن و ارتقاء سالمت

 جا. خانواده، بحران هویت، تصویر بدنی، شبکه اجتماعیانس های کلیدی: واژه
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 مقدمه
 آیاد. یکای می شامار باه فرد روانی هر و اجتماعی تکامل و رشد اساسی مرحله نوجوانی

 باه شادت را هاا هاای آن خانواده و ساال اخیار، نوجواناان در چناد کاه اساسای موضوعات از

اسات.  اجتماعی مجازی های شبکه در حضور نوجوانان مورد تا یر قرار داده است، مسئله
گسااترده توساا  نوجوانااان اسااتفاده می ایاان رسااانه کروگاار، لااوی ها بااه طااور  و 1شااود )رودگاارز، 
گون زناادگی فاردی (. اماروزه رسااانه2626همکااران،  گوناا اجتماااعی  -های اجتمااعی باار ابعااد 

گذارنااد و نقااش مهماای را در زناادگی افاا کشااورها و حتاای جهااان تااا یر  راد و بااه افاراد و در سااطح 
کلی مطالعات نشان داده ویژه قشر نوجوان ایفا می کاه اساتفاده از فنااوری  کنند. به طور  اناد 

تواند تا یر تداخلی یا منفی بر الگوهای تعاملی یاا ساالمت روابا  داشاته باشاد )ناوروزی،  می
های اجتمااعی  های مطرح شاده در خصاو  شابکه (. یکی از نظریه3566روشن و فراهانی، 

که 3گربنر پرورش یا 2کاشتنظریه   تر یری و مخاطبان و رسانه میان متقابل کنش بر است 

کید دارد. بر مبنای می مخاطبان بر که رسانه ایان نظریاه، برداشات افاراد از جهاان  گذارد، تر
ها  ها باه نماایش در آماده اناد بساتگی دارد. باه عباارتی دیگار ایان رساانه بر آنهه در این رسانه
کااه تعیااین  کننااد مااا دنیااا را چگونااه ببیناایم و چااه تصااویر ذهناای از جهااان داشااته  میهسااتند 

 (.3126باشیم )علیخواه و رستمی، 
کااه ممکاان اساات همزمااان بااا نوجااوانی و  هااور بلااوغ در فاارد رخ دهااد،   از دیگاار مسااائلی 

کااش ( نیااز تصااویر باادنی را 2666) 4نگراناای درباااره تصااویر باادنی یااا تصااور منفاای از باادن اساات. 
نمایاد. )باه نقال از تسایه حساینی، مادنی و  اش عنوان می نسبت به خود فی یکیدیدگاه فرد 

(. نوجاوانی دوره تغییارات جسامانی اسات بناابراین نگرانای از تصاویر 3121حاو حساینی، 
گونااه کااه ایاان افااراد روزانااه  باادنی مشااغله ذهناای بساایاری از افااراد در ایاان دوره اساات بااه  ای 

                              
1. Rodgers, R. F., Kruger, L., Lowy, A. S 
2. Cultivation 
3. Gerbner 
4. Cash, T. F 
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یااادی را صاار  آرایااش، عمل  زمااان و ه ینااهکننااد و  ها بااه  اااهر خااود فکاار می ساااعت هااای  ز
هاااای  نمایناااد در واقاااع آنهاااا ساااعی در پوشااااندن نقص زیباااایی و تغییااارات  ااااهری خاااود می

کنر مواقع زاییده تصویر ذهنی آنها از بدنشاان اسات )حیادری و  که در ا  اهری خود را دارند 
ت یااع عاماال خطاار های اجتماااعی ممکاان اساا (. افاازایش اسااتفاده از رسااانه3123پااور،  علی

(. زیارا یکای از دالیلای 2623، 1بالقوه برای نارضاایتی بادن در نوجواناان باشاد )مااهون و هاوی
کاه در  ها مورد انتقاد قرار می که رسانه گیرند ارائه فی یع  یر واقعی است. در واقاع تبلیغااتی 

دنی او تار یر شود، بار روی احسااس فارد از خاود و تصاویر با ها درباره شکل بدن ارائه می رسانه
فضااای مجااازی بااه دلیاال توسااعه رواباا ، در معاارل  دهااد گااذارد. تحقیقااات نشااان می می

مقایساااه قااارار دادن فااارد و دسترسااای آساااان باااه مناااابع زیباااایی روی تصاااویر بااادنی تاااا یر دارد 
 مجازی اجتماعی های شبکه و (. به عبارت دیگر اینترنت3120)مرادحاصلی و منطقی، 

کشایدن با به کاه و آل ایاده هاای بادن تصاویر   کنناد، موجاب ارائاه می زیباایی از مفااهیمی 

کنناد  ساعی و ها مقایساه باا الگوهاای ارائاه شاده در ایان رساانه را خاود تا نوجواناان شوند می
کننااد. نتااایج پااژوهش  شااده در ایاان رسااانه اسااتانداردهای مطاارح بااه خااود را ها نزدیااع 

( در این زمیناه نشاان دهناده 2632) 3( و سایفو و واحدی2626) 2اسکولی، اسوردز و نیکسون
های اجتمااعی مجاازی و اخاتالل در  وجود ارتبا  مثبت و معنادار میاان اساتفاده از رساانه

کااه مقایسااه  اااهر در 2632) 4تصااویر باادن اساات. هوگااو و مااایلز ( نیااز در پژوهشاای نشااان دادنااد 
بادن شاود. هاای مرباو  باه تصاویر  های اجتماعی ممکن اسات باعا  افازایش نگرانی رسانه

کاااه باااا افااازایش میااازان اساااتفاده از شااابکه3122علاااوی ) های  ( نیاااز در پژوهشااای نشاااان داد 
 یابد.میاجتماعی، ترس از تصویر بدنی افزایش 

 بحاران هویات هساتند مواجاه آن با بلوغ دوران در نوجوانان که مسائلی ترین مهم از یکی 

نامااد.  اباار سااردرگمی نقااش میاساات. اریکسااون بحااران اصاالی نوجااوانی را انسااجام هویاات در بر

                              
1. Mahon, C., & Hevey, D 
2. Scully, M., Swords, L., & Nixon, E 
3. Saiphoo, A., & Vahedi, Z 
4. Hogue, J. V., & Mills, J. S 
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که خود پنداره شکل می گیرد، یعنی، اد اام عقایاد فارد در ماورد خاودش  این دوره زمانی است 
و درباره اینکه دیگران چه تصویری از وی دارند. فرد زمانی به یع تصویر منساجم و باا  باات از 

که این فرایناد باه نحاو رضاایت بخشای حال شاده باشاد )شاول خود دست می ، 1تز و شاولتزیابد 
 و اضااطراب دچااار هویاات، نوجااوان بحااران (. در272،  3121، ساایدمحمدی، 2631

گون شخصایت  تواند بخش شود. در این حالت او نمی می ذهنی شدیدی ناراحتی گوناا هاای 
خود را به صاورت یاع خویشاتن قابال قباول یک ارچاه ساازد )بحرانای محمادی و عیسای زاده، 

که به (. در3125  هویات فراینادی گیاری هستند شاکل تغییر حال در سرعت جوامع امروزی 

کناار خانواده بسایار پیهیاده اسات زیارا اماروزه رساانه  در هاا ها و وساایل ارتبااطی ناوین نیاز در 

کنناد. فضاای  نقاش ماو ری را ایفاا می نوجوانان هویت دهی به شکل و شدن اجتماعی فرآیند
کناد. هنگاامی  ایی را ایجااد میمجازی عرصه وسیعی از اطالعات و نمودهای مختلاف معنا

کناارت منااابع در ایجاااد هویاات مواجهااه می های  شااوند، زیاار ساااخت کااه افااراد در ایاان فضااا بااا 
(. 3121نیا،  شاوند )میاری و حیادری بینناد و دچاار ساردرگمی می هویت خویش را متزلازل می

کاااه طالاااب ان اناااد نشااا ( انجاااام داده3120)  پور، منصاااوری و رساااتمی در ایااان رابطاااه پژوهشااای 
های اجتمااعی در بحاران هویات نوجواناان در  رویه از شبکه دهد استفاده  یرمتعار  و بی می

( نیااز حاااکی از انااواع تاار یرات 2623) 2حااد متوساا  و باااالتر نقااش دارد. نتااایج پااژوهش الساااید
رساد  های اجتماعی بر هویت اجتماعی نوجوانان است. از سوی دیگر باه نظار می منفی شبکه

پذیری در برابااار نارضاااایتی بااادن شاااود )ورساااهورن،  باعااا  افااازایش آسااایبساااردرگمی هویااات 
 (.2631و همکاران،  3کلس، بوگارتس

 قابال گیارد، اهمیات می قارار آن در فارد کاه محیطای عناوان نخساتین نیاز باه خاانواده

یافت می فرد که محیطی تر یرات دارد. نخستین توجهی اسات.  خاانواده کاانون کناد، از در
یشاه  آن درون انساجام و خاانواده، نظام محای  در افاراد روابا  اساتحکام بارای اساسای ر

                              
1.Schultz, D. P., & Schultz, S. E 
2. Elsayed, W 
3. Verschueren,M., Claes,L., Bogaerts,A 
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کاارکرد خاانواده اسات و می انسجام خاانواده یکای از م لفاه .است  تاوان آن را باه عناوان های 

کااه شااخص در سیسااتم  پیونااد عاااطفی بااین اعضاااح خااانواده و حاادی از اسااتقالل فااردی 
کااه میاازان همبسااتگی خااانواده تجربااه می دهااد  هااا را نشااان می میااان آن کنااد، تعریااف نمااود 

گفات خانواده2631، 1)اولسون، راسل و اس رینکل گوناه (. در واقع بایاد  ای  هاای منساجم باه 
کنااار هاام بااودن تعااادل برقاارار می مااو ر عماال می نماینااد و درعااین  کننااد و میااان جاادایی و در 
ضاای خاود در کنند. بنابراین باه اع پذیری خود را در مواجهه با تغییر حف  می حال انعطا 

کماع می (. هار 3121کنناد )اصاالنی، اماان الهای، ولاد ما من و همکااران،  انطباق با تغییر 
تااری را پشاات  چااه صاامیمیت و انسااجام در خااانواده بیشااتر باشااد نوجااوان دوره نوجااوانی آرام

کمتری را تجرباه می دهاد  هاا در ایان زمیناه نشاان می نمایاد. پژوهش سرگذاشته و سردرگمی 
یاات بااا جااو خااانوادگی رابطااه معناااداری وجااود دارد )جعفاارزاده و حسااینی، بااین بحااران هو

کاه 2626و همکاران ) 2(. همهنین نتایج پژوهش پریست، تاوارس، سیلوا3127 ( نشان داد 
 رشاد باه توجاه باا رابطه معنادار میاان جاو خاانواده و رشاد هویات وجاود دارد. از ساوی دیگار

ارتبااطی  اسات، وساایل داده تار یرخود قارار تحات را هاا خانواده بسایاری فنااوری، مساائل
کرده راه ها خاناه در بی اماان خاود هجوم با که جدید یاادی را باین اناد، فاصاله پیادا   افاراد ز

کاردن شاکا  و فاصاله ایان .اسات آورده بوجاود کااهش  موجاب خاانواده افاراد باا دور 
ایاان رابطااه (. در 3125اساات )شاایری و رحمااانی،  هااا شااده خانواده رواباا  همبسااتگی در

 مقادار زماان ( پژوهشی را انجام داده اناد و نتاایج نشاان داد باین3127رضایی و پورجبلی )

 و دار ارتباا  معنای خاانواده انساجام میازان و اجتمااعی مجاازی های شابکه از اساتفاده
گو، لی وجود معکوس ( نشاان داد انساجام 2623و همکاران ) 3دارد. همهنین پژوهش چن، 

کریستینسااان یل وابساااتگی باااه تلفااان هماااراه میخاااانواده باعااا  تعاااد ( نیاااز در 2631) 4شاااود. 
کننااد،  تحقیااق خااود نشااان داد هرچااه افااراد بیشااتر در رسااانه های اجتماااعی وقاات صاار  

                              
1. Olson, D., Russell, C. S., & Sprenkle, D. H 
2. Prioste, A., Tavares, P., Silva, C. S 
3. Chen, Y., Gao, Y., Li, H., Deng 
4. Christensen, S. P 
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کااهش می به یستی عاطفی آن کاه در نتیجاه بار روابا  آن هاا  گاذارد.  هاا تار یر منفای می یاباد 
گسااترش بنااابراین می گفاات امااروزه  جمعاای،  ارتبااا  وسااایل انااواع دورو و فناااوری تااوان 

 آورده بوجاود افاراد باین تاوجهی قابال اسات و فاصاله داده قارار تار یر هاا را تحات خانواده

 باه را خاود جاای خانواده افراد بین گفتگو و صمیمی تعامل فضای دیگر است. به عبارت

 کمتاری احساسای عااطفی و باار کاه اسات داده الکترونیکای ابزارهاای و ها باا رساانه ارتبا 

اسات.  خاانواده شاده جماع در حضاور و خاانواده اعضاای تغییار در روابا  باعا  دارناد و
یافتی نوجوان از خانواده افزایش یابد میازان اساتفاده وی از  بنابراین هر چه میزان حمایت در
کاهش یافته و دیگر نوجوان برای رفع نیازهای عاطفی خود به فضای مجاازی روی  اینترنت 

گفاات خااانواده نخسااتین عاماال  (. همهنااین می3121نیااا و ایمااانی،  )امیریآورد  نماای تااوان 
کااود  تحاات تاار یر  مااو ر باار تصااویر باادنی اساات زیاارا در نخسااتین سااال های زناادگی رفتااار 

کود  در این دوره می کاه  بیند بر باورهای او تر یر می خانواده است و هر چه  گذارناد. زماانی 
گار  میوالدین پسری را مورد تشویق قارار  کاه بادنی عضاالنی و قاد بلنادی دارد )حتای ا دهناد 

که یاع  ها را مستقیم بیان نکنند( به طور  یر مستقیم این باور را ایجاد می این ویژگی کنند 
کااه آن ویژگی هااا در  (. پژوهش2661، 1هااا را داشااته باشااد )گروگااان پساار ایااده آل پسااری اساات 

تری از بدن خاود  تر باشد فرد تصور منفی یندهد هرچه پیوند خانواده پای این زمینه نشان می
 (.  3120دیوا و محمودیان،  خواهد داشت )موسوی

گفتاااه شاااد، اساااتفاده از شااابکه تواناااد زمیناااه سااااز  های اجتمااااعی می باااا توجاااه باااه آنهاااه 
که در شبکه پریشانی های اجتمااعی حضاور دارناد  های تصویر بدن شود اما همه نوجوانانی 

ای در ایاان رابطااه نقااش  و عواماال مختلفاای بااه صااورت واسااطهشااوند  دچااار ایاان آساایب نمی
دارند، در پژوهش حاضر به بررسی دو عامل بحران هویت و انسجام خاانواده پرداختاه شاده 

کااه  ( نشااان می2630) 3( و برنات2633) 2اسات. نتااایج پااژوهش رودگارز، چاباال و پکسااتن دهااد 

                              
1. Grogan, S 
2. Rodgers, R., Chabrol, H., & Paxton, S.J 
3. Burnette, B.B 
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های   ااارات مضااار اساااتفاده رساااانهتواناااد از نوجواناااان در برابااار ا رابطاااه مثبااات باااا خاااانواده می
کند. اماا تحقیقای باه بررسای نقاش واساطه ای بحاران  اجتماعی بر نارضایتی بدن محافظت 

های اجتماااعی و تصاویر باادنی ن رداختااه اساات  هویات در تعیااین رابطااه مشاارکت در شاابکه
بناااابراین ماااا در پاااژوهش حاضااار باااه بررسااای دو عامااال بحاااران هویااات و انساااجام خاااانواده 

یم می تا بتوان با ارائه راهکارهای مناسب از به وجود آمدن ایان مشاکالت در نوجواناان  پرداز
که بحران هویت و عادم انساجام خاانواده  کرد. بنابراین حال مسئله ما این است  جلوگیری 

های اجتماعی مجازی و نگرانای  چه تا یری در تعیین رابطه میان میزان مشارکت در شبکه
 دارد؟از تصویر بدنی در نوجوانان 

 مدل پیش فرل در این پژوهش بدین شکل است:

 

 تحقیق روش
هااا از  پااژوهش حاضاار توصاایفی از نااوع همبسااتگی اساات. و باارای تج یااه و تحلیاال داده

کلیااه دانش آمااوزان ماادارس  روش تحلیاال مساایر اسااتفاده شااده اساات. جامعااه آماااری شااامل 
کااه  21-22دولتاای متوسااطه اول شااا ل بااه تحصاایل شااهر رشاات در سااال تحصاایلی  اساات 

دناد. بااا توجااه باه روش تحلیاال مساایر بااه هاازار دختاار( بو 31هازار پساار و  33هاازار نفاار ) 25حادود 
یم و حداقل مقدار ممکن را برای حجم نموناه برابار  26-36ازای هر متغیر بین  آزمودنی نیاز دار

های پژوهش حاضر باا روش  (. آزمودنی3120ور،  پیشنهاد شده است )حبیبی و عدن 266با 
کرونااا و ای انتخاااب شاادند. بااا توجااه بااه شاایو ای چنااد مرحلااه گیری خوشااه نمونااه ع ویااروس 

یااع حضااوری پرسشاانامه ها وجااود نداشاات بنااابراین در  زناادگی در شاارای  قرنطینااه امکااان توز
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( تهیاه شاد. در مرحلاه 2و  3مرحله اول لیست تمام مدارس دولتی شهرستان رشات )ناحیاه
، دو مدرسااه پساارانه و دو مدرسااه دخترانااه بااه صااورت تصااادفی 3دوم از بااین ماادارس ناحیااه 

گردیااد  و ایاان رونااد باارای ناحیااه دو نیااز تکاارار شااد. در مرحلااه سااوم بااا هماااهنگی انتخاااب 
کمااع  گاایالن بااه ماادارس مراجعااه نمااوده و بااا  کاال آمااوزش و پاارورش اسااتان  مکتااوب بااا اداره 
کاااالس  کاااالس متشاااکل از چناااد  کاااالس مجاااازی )هااار  مااادیران مااادارس از هااار مدرساااه دو 

کاالس هاا قارار داده شاد )هناوز  حضوری( انتخاب شد. و لینع پرسشانامه مجاازی در ایان 
نفاار دختاار و  113آمااوز ) دانش 075باارداری قاارار نگرفتااه بااود(. تعااداد  سااامانه شاااد مااورد بهره

کااه در نهایاات پااس از حااذ  پرسشاانامه نفار پساار( بااه پرسشاانامه 151 های  ها پاسااخ دادنااد. 
 AMOSو  SPSSآزمودنی باا اساتفاده از نارم افازار  527های پرت نمرات  ناقص و حذ  داده

کاااه حجااام نموناااه ماااورد اساااتفاده در  25نساااخه  گرفااات. از آنجاااا  ماااورد تج یاااه و تحلیااال قااارار 
 266هااای تحلیاال مساایر ) آزمااودنی( از حااداقل حجاام مااورد نیاااز باارای پژوهش 527پااژوهش )

بارای  آزمودنی( بیشاتر اسات بار روایای بیرونای تحقیاق افا وده شاده اسات. در پاژوهش حاضار
 ای زیر استفاده شده است:ه آوری اطالعات از پرسشنامه جمع
( 3122ای توساا  بلنااد ) پرسشاانامه مجااازورزی شاابکه: 1ای . مقیششاس مجششازورزی شششبکه1
هیجاان، -گویه تدوین شده اسات. ایان مقیااس شاامل ساه عامال مبادلاه شاناخت 15در 

درصااد  71/11باشااد. ایاان سااه عاماال باار روی هاام  مبادلااه فرهنااگ و شاادت مشااارکت می
کل را تبیین می یانس  که آزماودنی ک وار نند. پاسخگویی به این مقیاس بدین صورت است 

کمتار از متوسا ، بیشاتر از  کام،  کم،  گ ینه شامل )هی  یا تقریبا هی ، بسیار  یکی از هشت 
یاد و تا همیشه یا تقریبا همیشاه( را انتخااب می یاد، بسیار ز نمایناد. روایای ساازه  متوس ، ز

کتشافی و شیوه تاییدی مورد پرداز گرفته است. پایایی این مقیااس با شیوه ا ش و تایید قرار 
کرونبااااخ  کرونبااااخ ایااان  201/6باااا روش آلفاااای  اسااات. در پاااژوهش حاضااار ضاااریب آلفاااای 

 شود. گزارش می 25/6مقیاس 

                              
1. Social Network Sites Engagement Scale (SNSES) 
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جهات سانجش متغیار بحاران هویات از پرسشانامه بحاران : 1. پرسشنامه بحران هویشت2
ماده اسات و مقادار  16مل ( استفاده شده است. این پرسشنامه شا3170هویت احمدی )

کیاد بار  ماورد سانجش قارار  DSM-IVبخاش مجازا بار اسااس  36بحران هویت نوجوانان را باا تر
 -3بندی شااده اساات: دهااد. ابعاااد مختلااف تشخیصاای بحااران بااه ایاان صااورت دسااته می

نداشاتن الگاوی مناساب  -1تردیاد در انتخااب شاغل،  -2اشکال در اهادا  بلناد مادت، 
اشکال در شاناخت و معرفات ماذهبی،  -1اسب بودن رفتار جنسی، نامن -5برای رفاقت، 

گروهاای،  -7عاادم توجااه بااه ارزشااهای اخالقاای،  -0 داشااتن دیااد  -1رعایاات نکااردن تعهااد 
ابتکااار و اخااتالل در تنظاایم وقاات.  -36نداشااتن روحیااه تااالش و  -2منفاای نساابت بااه خااود، 

ا شاامل چهاار درجاه ه های فوق سواالتی طارح شاده اسات. ایان ساوال برای هریع از بخش
کاه نشاان دهناده بااالترین بحاران هویات اسات،  ( می1، 2، 3، 6) کنر نمره آزماون  باشد. حدا

نشاانه نداشاتن بحاران هویات  2و پاایین تار از نماره  2و حداقل نمره بحاران هویات  16برابر با 
 از نفار 06روی  را آن آزماون ایانی  هآزماون، ساازند روایای و اعتباار اسات. جهات تعیاین

 و فهام، سااده قابال کاه نماود اجارا شاهر اصافهان راهنمااییی  هدور مادارس آماوزان دانش
 ایان آماده از دسات به های شده است. نمره تایید آن صوری روایی ها و سوال بودن روشن

کاردن )زوو طریق از دانش آموزان  % باه دسات71اعتباار  ضاریب و فارد( بررسای و دو نیماه 

یاع و دانشاجو 16 بین در ار پرسشنامه آمد. سازنده مجددا  % باه12ضاریب همبساتگی  توز

براون ضریب اعتبار آزمون هویات  -آورد. آنگاه با استفاده از ضریب اعتبار اس یرمن دست
گردیدکاااه  کرونباااخ  22/6شخصاای محاساابه  کاال ایااان  10/6بااود. احمااادی آلفااای  را بااارای 

کامکاری و عسگریان،  پاژوهش حاضار ضاریب (. در 3123مقیاس برآورد نمود. )ساعتهی، 
کرونباخ این مقیاس   شود. گزارش می 75/6آلفای 

ترکیبای اولساون  مادل از اقتبااس باا پرسشانامه ایان :2. پرسششنامه انسشجام خشانواده3
 در و اسات گویه 21 دارای آزمون است. این شده تهیه (3113سامانی ) به وسیله (3222)

                              
1. Identity crisis (IC) 
2. Family Solidarity (unity) Scale 
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گویاه مقابال  کاامال   و نادارم، مخاالفم ، نظاریماوافقم، ماوافقم لیکرتای )کاامال   طیاف هار 

 کاامال   )بارای 1 ماوافقم( تاا کاامال   )بارای 3 از گویاه نمرهاای هار دارد. بارای مخاالفم( وجاود

کتسااب نماره اسات. بیشاترین شاده گرفتاه نظار مخاالفم( در  و 356 آزماون ایان در قابال ا
 عناوان تحات (20 نماره از نمارات )بااالتر % بااالی16ایان پاژوهش،  اسات. در 21 کمتارین

 انساجام ساطح عناوان ( تحت20 نمره از تر نمرات )پایین % پایین16 و باال انسجام سطح

 شاده اسات. بادین اساتفاده مااده تحلیال از روایای تعیاین اند. جهات شده تعریف پایین

 باا گویه هر همبستگی ضریب محاسبه طریق از آزمون همسانی درونی ضریب که صورت

بودناد. ضاریب پایاایی ایان مقیااس باه روش  معناادار ضارایب آمد و تمام دست به کل نمره
کرونباااخ  و 26/6بازآزمااایی اساات. در پااژوهش حاضاار  شااده گاازارش72/6بااه روش آلفااای 

کرونباخ این مقیاس   شود. گزارش می 23/6ضریب آلفای 
کساون و پاوری :1. پرسشنامه نگرانی از تصویر بدنی4  2ایان پرسشانامه توسا  لیتلتاون، آ

یااابی میاازان نگراناای از تصااویر باادنی طراحاای شااد. ایاان آزمااون حاااوی ( جهاات ا2661)  32رز
کااه از  گ ینااه اساات  گااذاری  )همیشااه( نمااره 1)هرگااز( تااا  3پرسااش و هاار پرسااش دارای پاانج 

این مقاس از طریق محاسبه همبستگی آن با پرسشنامه وساواس  3شود. روایی همگرای می
باه دسات آماده اسات. در  56/6و  02/6به ترتیاب  5و پرسشنامه اختالالت خوردن 4اجباری

 دو باه شایراز شاهر های دختار دبیرساتان داناش آماوزان از نفار 262 در پرسشانامه ایران روایی

باه  15/6و  00/6ضارایب  ترتیاب به و شد سنجیده درونی و همسانی دونیمه سازی شیوه
روی  (2661های لیتلتاون و همکااران ) (. یافتاه3110نژاد،  ساجادی و دست آمد )محمادی

کرونباااخ  ای از دانشااجویان نشااان می نمونااه کااه پایااایی ایااان پرسشاانامه بااه روش آلفااای  دهااد 
نااژاد و  فاااری  در ایااران بسااا  اساات. 71/6تاااا  12/6کاال بااین  -و همبسااتگی ماااده 21/6

کرونبااخ محاسابه شاده بارای ایان پرسشانامه را باه ترتیاب بارای دانشاجویان 3110) ( آلفای 
                              
1. Body Image Concern Inventory (BICI) 
2. Littleton, H. L., Axsom, D. S., & Pury, C. L 
3. convergent 
4. Obsessive Compulsive Questionnaire 
5. Eating Disorder Questionnaire 
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کال دانشاج کردناد. در پاژوهش حاضاار 21/6و  21/6، 21/6ویان براباار دختار و پسار و  گازارش 
کرونباخ این مقیاس   شود. گزارش می 12/6ضریب آلفای 

 ها یافته
که  527گروه نمونه مورد مطالعه  نفار دختار  217درصد( پسر و  1/12نفر ) 206نفر بودند 

که در پایه تحصیلی هفتم، هشتم و نهم، تحصیل می 7/57) ردند. داناش ک درصد( بودند 
 0/17نفاار ) 317درصااد(، دانااش آمااوزان پایااه هشااتم  1/27نفاار ) 311آمااوزان پایااه هفااتم 

 درصد( بودند. 0/15نفر ) 372درصد( و دانش آموزان پایه نهم 

 . ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش1جدول 
  1 2 3 4 
    3 انسجام خانواده 3
   3 -12/6** نگرانی از تصویر بدن 2
  3 57/6** -21/6** های اجتماعی مشارکت در شبکه 1
 3 30/6** 20/6** -17/6** بحران هویت 5

**63/6 P<  
 

( ضرایب همبساتگی باین متغیرهاای انساجام خاانواده، نگرانای از تصاویر 3جدول شماره )
دهااد. براساااس ایااان  های اجتماااعی و بحااران هویاات را نشااان می باادن، مشااارکت در شاابکه

 63/6جادول: باین نگراناای از تصاویر باادن، و انساجام خااانواده رابطاه معنااادار منفای وجااود دارد )
P< 12/6ن-  rهای اجتمااااعی رابطاااه  ز تصاااویر بااادن، و مشاااارکت در شااابکه(. باااین نگرانااای ا

(. باین نگرانای از تصاویر بادن، و بحاران هویات رابطاه r  57/6ن >P 63/6معناداری وجود دارد )
های اجتماااعی و بحااران  (. بااین مشااارکت در شاابکهr  20/6ن >P 63/6معناااداری وجااود دارد )

های اجتمااعی و  بین مشارکت در شابکه (.r 30/6ن >P 63/6هویت رابطه معنادار وجود دارد )
(. بااین بحااران هویاات و r  -21/6ن >P 63/6انسااجام خااانواده رابطااه معنااادار منفاای وجااود دارد )
 (.r  -17/6ن >P 63/6انسجام خانواده رابطه معنادار مثبت وجود دارد )
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کشیدگی و چولگی همه متغیرها بین مثبات منفای یاع  با توجه به اینکه آماره قارار های 
کمتار  داشتند، نشان داد، داده یع نرمال تع متغیره هستند. آماره ماهاالنوبیس  ها دارای توز

کنادگی نشاان داد  1/1از  نشان داد نرمال بودن چند متغیره برقارار اسات. بررسای نماودار پرا
( همهنااین 3رابطااه بااین متغیرهااا خطاای اساات. میاازان همبسااتگی بااین متغیرهااا )جاادول 

های اجتمااااعی  (، مشاااارکت در شااابکه12/6حمااال انساااجام خاااانواده )هاااای میااازان ت آماره
خطاای بااین متغیرهااای پااژوهش  ( نشااان میدهااد رابطااه هم10/6( و بحااران هویاات )21/6)

تاوانیم از روش تحلیال مسایر  های ذکار شاده می وجود ندارد. باا توجاه باه برقارار باودن مفروضاه
کنیم. برای تحلیل داده  ها استفاده 

 مسیر پژوهش ( مدل تحلیل1شکل )
دهاد. در  ( برآورد پارامترهای استاندارد در مدل سازی تحلیل مسایر را نشاان می3شکل )

کااه متغیرهااای باارون زاد )انسااجام خااانواده،  ماادل پااژوهش حاضاار چنااین فاارل شااده اساات 
های اجتمااعی و بحاران هویات(، در قالاب یاع مادل نگرانای از تصااویر  مشاارکت در شابکه

 . کنند بینی می بدن را پیش
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 های برازندگی مدل ساختاری . شاخخ2جدول
 های برازندگی شاخخ

2
 /df

2
 RMSEA GFI AGFI CFI 

 77/6 55/6 25/6 11/6 21/02 21/02 مدل ساختاری اولیه

 
یابی چگونگی برازش مادل باا 2نتایج جدول ) ( با استفاده از روش تحلیل مسیر برای ارز

کاه مادل باا داده گرد آوری شده نشاان داد   =3) =21/02هاا بارازش ضاعیفی دارد ) داده های 
df ،527N =)2 ،77/6  CFI ،25/6  GFI ،55/6  AGFI  11/6و  RMSEA بااا توجااه .)

های اصاالح در مادل،  توان با بررسی و اعمال شااخص به اینکه درجه آزادی یع است نمی
کاه در شاخص آن  های برازندگی را بهباود بخشاید. باه عباارت دیگار مادل مفهاومی پاژوهش 

های اجتماااعی و بحااران هویاات(، در قالااب یااع  )انسااجام خااانواده، ، مشااارکت در شاابکه
گااردآوری شااده، باارازش  کننااد، بااا داده بیناای می ماادل نگراناای از تصااویر باادن را پاایش هااای 

ضعیفی دارد. با توجه به این جدول بررسی ضارایب مسایر باین انساجام خاانواده، مشاارکت 
کاااه  هویااات باااا نگرانااای از تصاااویر بااادن نشاااان میهای اجتمااااعی و بحاااران  در شااابکه دهاااد 

های اجتمااعی و بحاران  متغیرهای مشاهده شده )انساجام خاانواده، ، مشاارکت در شابکه
هویاات بااا نگراناای از تصااویر باادن( بااا متغیاار نگراناای از تصااویر باادن رابطااه معناااداری دارنااد. 

( 27/6براباار بااا ) همهنااین مجااذور همبسااتگی چندگانااه باارای متغیاار نگراناای از تصااویر باادن
گفااات  اسااات. بناااابراین می یاااانس نگرانااای از تصاااویر بااادن باااه وسااایله  27تاااوان  درصاااد از وار

 های اجتماعی و بحران هویت قابل تبیین است.  انسجام خانواده، مشارکت در شبکه

 . ضرایب مسیر کل، مستقیم، ضریب غیراستاندارد، خطای استاندارد و نسبت بحرانی بین متغیرها3جدول 

 سیرم
اور 
 مستقیم

اور غیر 
 مستقیم

کل  اور 
ضریب 
 غیراستاندارد

خطای 
 استاندارد

نسبت 
 بحرانی

سطپح 
 معناداری

های  مشارکت در ششبکه
انسششششجام  اجتمششششاعی 
 خانواده

21/6- ---- 21/6- 675/6- 63/6- 11/1- 663/6 
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 سیرم
اور 
 مستقیم

اور غیر 
 مستقیم

کل  اور 
ضریب 
 غیراستاندارد

خطای 
 استاندارد

نسبت 
 بحرانی

سطپح 
 معناداری

های  مشارکت در ششبکه
بحششششششران  اجتمششششششاعی 
 هویت

30/6 ---- 30/6 636/6 661/- 75/1 663/6 

های  مشارکت در ششبکه
نگرانششی از  اجتمششاعی 
 تصویر بدن

53/6 ---- 57/6 33/6 63/6 21/36 663/6 

  بحشششششران هویشششششت
 نگرانی از تصویر بدن

31/6 60/6 31/6 00/6 31/6 11/1 663/6 

 انسشششششششجام خشششششششانواده
 نگرانی از تصویر بدن

37/6- ---- 37/6- 37/6- 61/- 12/5-  

 
 شود: نتایج ذیل استنبا  می (1با توجه به جدول )

های اجتماعی به طاور مساتقیم و معنااداری انساجام خاانواده  الف( مشارکت در شبکه
(. یعناااای بااااا افااااازایش نمااااره مشاااااارکت در P< 663/6و  β  -21/6کناااااد ) بیناااای می را پاااایش

کاهش در نمره انسجام خانواده خواهیم بود. ب( مشاارکت در  شبکه های اجتماعی شاهد 
کنااد  بیناای می جتماااعی بااه طااور مسااتقیم و معناااداری بحااران هویاات را پاایشهای ا شاابکه

(30/6-  β  663/6و >Pیعناای بااا افاازایش نمااره مشااارکت در شاابکه .)  های اجتماااعی شاااهد
های اجتمااعی باه طاور  افزایش در نمره بحاران هویات خاواهیم باود. پ( مشاارکت در شابکه

(. P< 663/6و  β  -53/6کناد ) بینای می پایشمستقیم و معناداری نگرانی از تصویر بدنی را 
های اجتماااعی شاااهد افاازایش در نمااره نگراناای از  یعناای بااا افاازایش نمااره مشااارکت در شاابکه

تصویر بدنی خواهیم بود. ت( بحاران هویات باه طاور مساتقیم و معنااداری نگرانای از تصاویر 
نمااره بحااران هویاات (. یعناای بااا افاازایش P< 663/6و  β  -31/6کنااد ) بیناای می باادنی را پاایش

شاااهد افاازایش در نمااره نگراناای از تصااویر باادنی خااواهیم بااود. ث( انسااجام خااانواده بااه طااور 
(. P< 663/6و  β  -37/6کناد ) بینای می مستقیم و معناداری نگرانی از تصویر بدنی را پیش
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کاهش در نمره نگرانای از تصاویر بادنی خاواهیم  یعنی با افزایش نمره انسجام خانواده شاهد 
های اجتمااعی باا میاانجیگری بحاران هویات بار نگرانای از  بود../// و( مشارکت در شبکه

( دارد. چ( ا ااار  یااار مساااتقیم متغیاااار P< 663/6و  β 60/6تصاااویر بااادنی ا ااار  یااار مساااتقیم )
های اجتمااعی و نگرانای از تصاویر  ای انسجام خاانواده در رابطاه مشاارکت در شابکه واسطه

 نیست.بدنی از نظر آماری معنادار 

 گیری بحث و نتیجه

ای میااان متغیرهااای  بااا توجااه بااه نتااایج پااژوهش حاضاار بحااران هویاات بااه عنااوان واسااطه
کاارده و باعاا  افاازایش  مشااارکت در شاابکه های اجتماااعی و نگراناای از تصااویر باادنی عماال 

یااادی را بااه حضااور در  نارضااایتی از باادن می کااه زمااان ز شااود. بااه عبااارت دیگاار، نوجوانااانی 
دهناد، نگرانای از تصاویر بادنی بیشاتری دارناد  اجتماعی مجازی اختصا  میهای  شبکه

کننااد و عاماال بحااران هویاات بااه  امااا همااه ایاان نوجوانااان نارضااایتی یکسااانی را تجربااه نمی
ها باار تصااویر باادنی نوجوانااان را افاازایش  ای میاازان تا یرگااذاری نقااش رسااانه صااورت واسااطه

یادی وجود ارتبا  میا دهد. پژوهش می های اجتمااعی و  ن متغیر مشاارکت در شابکههای ز
ن 2632ن سااایفو و واحااادی، 2632نگراناای از تصااویر باادنی را تاییااد نماااوده انااد )هوگااو و مااایلز، 

ن سااهراب 3120ن مرادحاصالی و منطقای، 2623ن مااهون و هاوی، 2626اساکولی و همکااران، 
( در پژوهشای 3121(. مثال سهراب زاده و همکاران )3122ن علوی، 3121زاده و همکاران، 

کاشاان انجاام دادناد باه ایان نتیجاه دسات  11تاا  26نفر از زناان  156که در میان  سااله شاهر 
کااه تصااویر ذهناای زنااان از بدنشااان رابطااه ای معنااادار و مثباات بااا میاازان اسااتفاده از  یافتنااد 

( و 2626های مطالعاااات اساااکولی و همکااااران ) های اجتمااااعی مجاااازی دارد. یافتاااه شااابکه
( در ایاان زمینااه نشااان دهنااده وجااود ارتبااا  مثباات و معنااادار میااان 2632واحاادی )سااایفو و 

های اجتماعی مجازی و اختالل در تصویر بدن است. بنابراین در دنیاای  استفاده از رسانه
گساااترد باااه سااارعت در حاااال جهاااانی شااادن معاصااار، شااابکه اطالعااااتی، از جملاااه ی  ههای 

دهناد و  نگی یکسان را در جهان تارویج میهای اجتماعی مجازی، هر چه بیشتر فره شبکه
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های اجتماعی مجاازی سابب شاده  دهند. شبکه تصویر ذهنی افراد از بدنشان را شکل می
کاه باه آن  که دید افراد نسبت به فی یکشان، مقدار رضایت از  اهرشان، میزان اهمیتای  اند 

که صر  بدنشان می دهند و ه ینه می کاه در ایان ناوع کنند افزایش یابد. مقایساه  ااه ای  ر 
ها باا ارائاه  شاود زیارا ایان شابکه افتاد باعا  نارضاایتی از تصاویر بادن می ها اتفااق می شبکه
کااه از زیبااایی ارائااه می باادن یفی  را فااراهم  دهنااد منااابع مقایسااه عظیماای  های ایااده آل و تعااار
کننااد و باعاا  تر یااب افااراد باارای تغییاار  اااهر خااود جهاات رساایدن بااه ایاان معیارهااا و  می
گاارایش افااراد بااه  تانداردها میاساا شااوند. از سااوی دیگاار تصااویر باادنی نامناسااب باعاا  عاادم 

های  ارتباطااات رو در رو و در مقاباال ساابب تمایاال افااراد بااه ارتباطااات  یاار مسااتقیم و شاابکه
توانناد بساتری بارای با رگ نماایی  های اجتمااعی مجاازی می شودن زیرا شبکه اجتماعی می

 های  اهری و فی یکی فراهم نمایند.  ه آل سازی ویژگیهای فرد همانند اید در ویژگی

یاااادی نیاااز وجاااود رابطاااه میاااان مشاااارکت در شااابکه از ساااوی دیگااار پژوهش  های  هاااای ز
کسااار،  ن معمااار، عاادلی2623اجتماااعی و بحااران هویاات را نشااان داده انااد )الساااید،  پور و خا

ن جعفاااارزاده و 3120پور، منصاااوری و رسااااتمی،  ن طالااااب3120ن ابوالفضااالی و حقاااای، 3123
کمال آبادی، 3127حسینی،  (. ماثال نتاایج حاصال از پاژوهش 3127ن عباسی و جمالزهی 

کااه فضااای3123معمااار و همکاااران ) هااای  مجااازی ساابب ناهمگونی ( بیااانگر ایاان اساات 
گذاشاته و باعا  ایجااد بحاران  شود و بر تعامل اجتماعی آن هویتی در نوجوانان می هاا تاا یر 

( نیااز در پااژوهش خااود نشااان دادنااد 3120پور و همکاااران ) . طالاابشااود هویاات در آنااان می
های اجتمااعی مجاازی،  های اجتماعی از جمله بحاران هویات ناشای از شابکه ناهنجاری

 جهاان در تغییارات هاا وجاود دارد. بناابراین روناد در حاد متوسا  و بااالتر در باین آزمودنی

ه هویاات افااراد جامعااه بااه کاا یافتااه ساارعتی و عمااق چنااان معاصاار و پیشاارفت تکنولااوزی
کاه در دوره مهام هویت باا چاالش جادی رو باه رو  برناد یاابی باه سار می خصاو  نوجواناان را 

که نوجوانان از کاه باا  کنند استفاده می اجتماعی های شبکه نموده است. زمانی  کسانی  از 
کنناد و ممکان اسات ایان عامال باعا  عادم  اند الگاوبرداری می آنها در این فضا آشنا شده



 223 ......................................................................... ...  ای بحران هویت و انسجا. خانواده بررسی نقش واسطه

 

یاارویی در دستیابی آنها به هویت سالم شود. به عباارت دیگار آنهاا باه دلیال  فضاا ایان باا رو
گون جهت ساخت هویت دچار گونا شاوند. از ساوی دیگار اصاوال  می سردرگمی وجود منابع 

یااابی محصااول رواباا  مسااتقیم بااا افااراد دیگاار همهااون خااانواده، دوسااتان، اعضااای  هویت
کاه  کنناد و  افاراد در فضاای مجاازی هویات خاود را پنهاان میجامعه و... اسات. در صاورتی 

کااه ایاان خااود تماارین باای هااویتی  هااویتی  یاار از هویاات واقعاای خااود را بااه نمااایش می گذارنااد 
 است.

هاااا رابطاااه مثبااات میاااان بحاااران هویااات و نگرانااای از تصاااویر بااادنی  همهناااین پژوهش 
شاامس اهلل زاده و ن رقیبای، شاایخ، 3127ن عبادالهی و سااراو، 2631)ورساهورن و همکاااران، 

( در پاژوهش خاود نشاان 3121( را نشان داده اند. مثال رقیبی و همکااران )3121همکاران، 
که هرچه نمره فرد در مولفه سبع هویت سردرگم باالتر باشاد میازان نگرانای از تصاویر  دادند 
باادنی در وی بیشااتر اساات. در همااین راسااتا نتااایج بااه دساات آمااده از تحقیااق ورسااهورن و 

کااه سااردرگمی هویاات باعاا  افاازایش آساایب2631ن )همکااارا پذیری در براباار  ( نیااز نشااان داد 
ای بحااران هویاات در تعیااین  شااود. امااا تحقیقاای بااه بررساای نقااش واسااطه نارضااایتی باادن می

های اجتماااعی و تصااویر بادنی ن رداختااه اسات. در واقااع در سااایر  رابطاه مشااارکت در شابکه
 رد بررسی قرار نگرفته است.ها نقش  یر مستقیم این متغیر مو پژوهش

گفاات، نوجااوانی دوره تغییاارات جساامانی اساات و نوجوانااان  در تبیااین ایاان اماار می تااوان 
که دچار بحران هویات اسات تصاور  درباره جذابیت جسمانی خود نگران هستند. نوجوانی 
درسااتی از باادن خااود ناادارد و اضااطراب و ناااراحتی ذهناای شاادیدی درباااره تصااویر دیگااران از 

کاه ایان ترسخودش دا یابی منفی دیگاران اسات  هاا ماانع حضاور او  شته و همیشه نگران ارز
 شود. پذیری در برابر نارضایتی بدن می در اجتماع شده و این امر باع  افزایش آسیب

ای میااان متغیرهااای  بااا توجااه بااه نتااایج پااژوهش حاضاار بحااران هویاات بااه عنااوان واسااطه
کاارده و باعاا  افاازایش های اجتماااعی و نگراناای از  مشااارکت در شاابکه تصااویر باادنی عماال 
یااد از  شاود. بناابراین می نارضایتی از بدن می گرچاه باه طاور متوسا  اساتفاده ز گفات، ا تاوان 
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های اجتماعی نامطلوب است و تر یر منفی بر نارضایتی بدن نوجوانان داردن اما هماه  رسانه
ون بحااران هویاات نوجوانااان بااه یااع اناادازه مسااتعد ایاان تاار یر منفاای نیسااتند. عااواملی چاا

کاه  می گفت، افرادی  توانند باع  افزایش میزان این نارضایتی شوند. در تبیین این امر باید 
با بحران هویت مواجه هستند عدم ارتبا  نزدیاع و مساتقیم باا دیگاران در دنیاای واقعای را 
تاارجیح داده و چااون آنهااا از اعتماااد بااه نفااس پااایینی برخوردارنااد، دارای تاارس و اضااطراب 

که ارتبا  در آن به صورت مجازی اسات را  یشتری بوده و حضور در شبکهب های اجتماعی 
هاای زیباایی عرضاه  های مجاازی الگوهاا و مال  دهند. از سوی دیگار در رساانه ترجیح می

کاه انجاام  شود و وقتی این افراد با این معیارها رو باه رو می می شاوند باا مقایساه رو باه بااالیی 
که به تصورشان با این مال دهند دچار اضطر می هاا مغاایرت دارد  اب شده و از  اهر خود 

 کنند. احساس نارضایتی می
کااه، انسااجام خااانواده بااه عنااوان متغیاار  یافتااه کی از آن اساات  های پااژوهش حاضاار حااا

های اجتماااعی و نگراناای از تصااویر باادنی  ای میااان متغیرهااای مشااارکت در شاابکه واسااطه
یااس، وساان و وناادربوم کنااد. امااا در پژوهشاای  عماال نمی های  ( بااه بررساای رسااانه2631) 1ور

اجتماعی و نارضایتی بدن: بررسای نقاش تساکین دهناده روابا  مثبات والادین و نوجواناان 
کااه اسااتفاده از  32تااا  32نوجااوان  556پرداختنااد. نتااایج نظرساانجی آنهااا از  ساااله نشااان داد 

کاه های اجتماعی با نارضاایتی از بادن هماراه اسات اماا ایا رسانه ن رابطاه در باین نوجواناانی 
گزارش می کردند ضاعیف تار باود. رابطاه مثبات پادر و نوجاوان  رابطه مثبت مادر و نوجوان را 

ها  های اجتمااعی و نارضاایتی بادن را تعادیل نکارد. ایان یافتاه ارتبا  بین استفاده از رساانه
که محی  اجتماعی نوجوانان، به ویژه رابطه که با مادران  نشان داد  تواناد  خود دارند، میای 

کناد.  از آنها در برابر ا رات مضر استفاده رسانه های اجتمااعی بار نارضاایتی بادن محافظات 
ها،  ( نیااز در پااژوهش خااود بااه بررساای تاار یر الگااوی سااه جانبااه رسااانه2633رودگاارز و همکاااران )

ها از  همساااااالن و خااااانواده باااار نارضااااایتی باااادن و اخااااتالل در خااااوردن پرداختنااااد. یافتااااه

                              
1. Vries, D.A., Vossen, H., & van der Boom, P 
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ها، همساالن و خانواده بر نارضایتی از تصویر بادن و اخاتالل خاوردن خبار  تا یرگذاری رسانه
کاوه زاده ) کیوان آرا، حقیقتیان و  ( نیز در پژوهشی به بررسی عوامال ماو ر بار شاکل 3123داد. 

دهاد رساانه، خاانواده، مدرساه  های این تحقیق نشان می گیری تصویر بدن پرداختند. یافته
ن از عناصاار تا یرگااذار باار تصااویر باادن هسااتند. امااا نتااایج پااژوهش حاضاار بااا اینکااه و اطرافیااا

های اجتمااعی و انساجام خاانواده و  نشان دهنده تا یر مستقیم و مثبت مشارکت در شبکه
همهنین تا یر مستقیم و منفی انسجام خانواده بر نگرانی از تصویر بدنی است با ایان حاال 

های  ای انساااجام خاااانواده در رابطاااه مشاااارکت در شااابکه ا ااار  یااار مساااتقیم متغیااار واساااطه
اجتماااعی و نگراناای از تصااویر باادنی از نظاار آماااری معنااادار نبااود. بااا توجااه بااه اینکااه نتااایج 

تااوان  ای انسااجام خااانواده بااوده اساات می هااای پیشااین نشااان دهنااده نقااش واسااطه پژوهش
هاا باه  است ایان پژوهشهای پیشین  گفت یکی از دالیل این تفاوت نتایج در زمان پژوهش

گذشته تعلق دارند و میزان سازگاری خانواده هاای شابکه  ها باا عادت طور میانگین به دهه 
گردی اجتماعی به دلیل نو بودن متغیرها پاایین باود بار اسااس نتاایج پاژوهش حاضار باه نظار 

کااه خانواده می کنش رسااد  هااا و عااادات شاابکه  هااا توانسااته باشااند سااازگاری محسوساای بااا 
کنند. پژوهش گردی کنند. های بعدی می اعضای خود پیدا   توانند این نظر را بازآزمایی 

بنااابراین بااا توجااه بااه نتااایج پااژوهش حاضاار اصااالح میاازان و شاایوه اسااتفاده نوجوانااان از 
فضااای مجااازی و همهنااین برگاازاری جلسااات آموزشاای در سااطح ماادارس جهاات آمااوزش 

کماا گااذار موفقیاات آمیااز از ایاان تغییاارات بلااوغ و بحااران هویاات بااه نوجوانااان و  ع بااه آنهااا در 
آماوزش  هاای کارگاه کاه برگازاری رساد می نظار ای دارد. در ایان راساتا باه دوران، اهمیت ویژه

گااهی و مهاارت والادین و  آموزشای هاای معلمان، کالس مربیان و جهات بااال باردن ساطح آ
گسترش عوامال  مشکالت نوجوانان و شناخت ای جامع و منسجم جهت برنامه همهنین 

تاوان باه انجاام پاژوهش تنهاا  های پاژوهش می مو ر در آن مو ر واقع شود. از جملاه محادودیت
کااه تعمیم کاارد  پااذیری نتااایج را تااا حاادودی بااا مشااکل  در ماادارس دولتاای شااهر رشاات اشاااره 

ها و عااااادم حضاااااور پژوهشاااااگر از دیگااااار  ساااااازد. پخاااااش اینترنتااااای پرسشااااانامه مواجاااااه می
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ساوداری  و ها ساوال فهام و حتماال دشاواری در در های پاژوهش اسات زیارا ا محادودیت
کروناا و شارای  قرنطیناه  وجاود ها پاساخ احتماالی دارد و همهناین باه دلیال شایوع ویاروس 

گاذاری  میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی افزایش یافته اسات و احتماال تاا یر 
ش قابلیاااات شااااود جهاااات افاااازای ایاااان مااااورد در نتااااایج تحقیااااق وجااااود دارد. پیشاااانهاد می

ها ایاان مطالعااه باارای نمونااه متنااوع تاار یعناای نوجوانااان شااهرهای دیگاار و  پااذیری یافتااه تعمیم
روستاها تکرار شود همهنین انجام پژوهشی مشابه پژوهش حاضر در شرای   یار قرنطیناه و 

 گردد. پخش پرسشنامه به صورت حضوری پیشنهاد می
کننادگان بارای مالحظات اخالقی پشژوهش: شارکت در پاژوهش رضاایت  تماامی شارکت 

شاافاهی خااود را اعااالم نمودنااد و اطمینااان الزم در مااورد محرمااانگی اطالعااات بااه آنهااا داده 
 شده است.

مقالااه مسااتخرو از پایااان نامااه نویساانده اول )فاطمااه نعمتاای( بااوده و  سششهم نویسششندگان:
د نویسنده مسائول )حسان بلناد( اساتاد راهنماای آن و نویسانده ساوم )علای صایادی( اساتا

 مشاور بوده اند.
بررساای » عنوان  ایاان مقالااه مسااتخرو از پایااان نامااه نویساانده اول تحاات حمایششت مششالی:

های  ای بحاران هویات و انساجام خاانواده در تعیاین رابطاه مشاارکت در شابکه نقش واساطه
معنااوی  -تحاات حمایاات مااالی« آمااوزان اجتماااعی بااا نگراناای از تصااویر باادنی در میااان دانش

 های آن را تقبل نموده اند. یسندگان ه ینهجایی نبوده و نو
گوناه تضاااد بااا منااافع شخصاای یااا سااازمانی  یافتااه تعشارض منششافع: های ایاان مطالعااه هاای  

 ندارد.
کلیااه قششدردانی: کااه بااا شاارکت خااود در پااژوهش، بااه رونااد  از  ی دانااش آمااوزان شااهر رشاات 

کردند، س اسگزاری می کمع   شود. اجرای طرح 



 222 ......................................................................... ...  ای بحران هویت و انسجا. خانواده بررسی نقش واسطه

 

 منابع
اولااین همااایش ملاای های مجااازی در بحااران هویاات دانشااجویان.  (. تا یرشاابکه3120ابوالفضاالی، الااف و حقاای، س. )

 ، اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.های اجتماعی آسیب
گر ناامیاااادی و  (. بررساااای رابطااااه ساااااده و تعاااادیل3121اصااااالنی، خن امااااان الهاااای، عن ولااااد ماااا من، پن تقاااای پااااور، م. )

فصالنامه فرهناگ های شاهر اهاواز.  آموزان پایاه اول دبیرساتان گرا در بین دانش فکار خودکشیعملکردخانواده با ا
 .12-72(، 26) 1، مشاوره و روان درمانی

بیناای اعتیاااد بااه اینترناات باار اساااس ابعاااد حمایاات اجتماااعی ادرا  شااده و  (. پیش3121نیااا، م و ایمااانی، م. ) امیری
 .12-12(، 76) 31، های مشاوره نشریه علمی پژوهشی. آموزان دبیرستان پیوند با پدر در دانش
زدگی  (. بررسی عوامل ماو ر بار بحاران هویات و شخصایت3125زاده،  . ) نژاد، ین عیسی بحرانی، من محمدی یوسف

کنفرانس بین نوجوانان در دانش  المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی. آموزان. دومین 
شاناختی در دانشاجویان.  . رابطاه باین تارس از باد ریختای بادنی و اخاتالالت روان(3110نژاد، س و  فاری، م. ) بسا 

 .317-372(، 2) 3، مجله علوم رفتاری
هاای  نشاریه علمای پژوهشای.  سنجی مقیاس مجاازورزی شابکه های روان (. ساخت و بررسی ویژگی3122بلند، ح. )

 .353-303(، 71) 32، مشاوره

آوری باار  (. ا ربخشاای آمااوزش تلفیقاای مثباات نگااری و تاااب3121نی، م. )تساایه حسااینی، قن ماادنی، ین حاااو حساای
(، 73) 31، هااای مشاااوره نشااریه علماای پژوهشنگراناای از تصااویر باادنی و خودکارآماادی اجتماااعی نوجوانااان پساار. 

11-5. 

تاران های اجتماعی و جو خاانوادگی بار بحاران هویات دخ (. تا یر استفاده از شبکه3127جعفرزاده، م و حسینی،  . )
 .331-327(، 36) 5، . فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انساننوجوان

 یابی معادالت ساختاری، انتشارات جهاد دانشگاهی. (. مدل3120ور، م. ) حبیبی، آ و عدن
(. مقایساااه اضاااطراب اجتمااااعی و نگرانااای از تصاااویر بااادنی دانشاااجویان زن و مااارد. 3123پاااور، ش. ) حیااادری، ع و علی

 .21-11(، 22) 7، شناسی ر روانهای نو د یافته
 اجتمااعی )مجاازی( و های شابکه از اساتفاده سااعات میازان (. بررسای رابطاه3127رضاایی، س و پاورجبلی، ر. )

-52(، 11) 36، شناسای مطالعاات جامعهنقاده.  شاهر هاای خانواده باین در خانواده اجتماعی انسجام میزان
23. 

های هویتی بار نگرانای از  ای سبع (. بررسی نقش واسطه3121زاده، ین جلمبادانی، م. ) اهلل رقیبی، من شیخ، هن شمس
کز درمانی زاهادان.  تصویر بدنی و عوامل مرتب  با آن در نوجوانان مراجعه مجلاه تحقیقاات ساالمت کننده به مرا

 .11-21(، 1) 1، در جامعه
کامکاری،  ن عسگریا  شناختی. تهران: ویرایش. های روان (. آزمون3123ن، م. )ساعتهی، من 
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گیری تصاویر ذهنای  های اجتمااعی مجاازی و شاکل (. شابکه3121زاده، من نیازی، من نژادی، الاف و افارا، ه. ) سهراب
 .237-256(، 2) 36، فصلنامه زن و جامعهزنان از بدنشان. 

یل نااوین ارتباااطی )الیاان، تلگاارام( باار وضااعیت انسااجام (. تاار یر اسااتفاده از وسااا3125شاایری،   و رحمااانی، الااف. )
 .22-333(، 3) 1، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایرانخانواده. 

، تهاران: 3121ویراسات دهام، ترجماه: ساید محمادی، یحیای  های شخصایت. (. نظریاه2631شولتز، د و شاولتز، س )
 ویرایش.

یاه از شابکه اساتفاده  یرمتعاار  و بی (. تاا یر3120پور، الفن منصوری،   و رساتمی، ت. ) طالب های اجتمااعی  رو
گاارایش نوجوانااان وجوانااان بااه ناهنجاری (، 2) 1، ، بررساای مسااائل اجتماااعی ایاارانهااای اجتماااعی مجااازی بااه 

320-361. 
کمال های اجتماعی مجاازی و بحاران هویات داناش اماوزان.  (. نقش شبکه3127آبادی، ی. ) عباسی، ح و جمالزهی 

کنف  ، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق.شناسی و علوم اجتماعی رانس بین المللی روانیازدهمین 
آماااوزان دختااار  های هویااات باااا تااارس از تصاااویر بااادن در دانش (. رابطاااه سااابع3127عباااداللهی، م و ساااراو خرمااای، ن. )
کااربردی در مادیریت، روان . نخستین همایش ملی پژوهشمتوسطه دوم شهرستان دزفول علاوم شناسای و  هاای 
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