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Abstract 
The aim of the current research is to investigate the 

structural relationships of mental health based on virtual 

network dependence mediated by parental supervision 

style in high school students. According to the purpose, 

application and method of this research, the correlation is 

of structural equation modeling type. The statistical 

population of the research included the secondary school 

students in the city of Langrood in the academic year 
2020-2021. The number of samples was assigned based on 

Klein’s rule of 220 people using the available sampling 

method. After data collection, 173 questionnaires, 

including 79 girls and 94 boys, were analyzed. The 

research instruments included Mental Health 

Questionnaires (GHQ), Addiction to Social Networks 

(SNA), and parents’ Supervisory Style (SKSS). The 
structural equation modeling method and Smart pls3 

software were used for data analysis. The results showed 

that social network dependency was negatively and 

significantly related to mental health and parents’ 

supervision style. The research results indicate a positive 

significant relationship between parents’ supervision style 

and mental health. Moreover, parents’ supervision style 

may play a mediating role in the relationship between 
virtual network addiction and mental health. Therefore, 

social network addiction may increase the risk of 

depression and anxiety in teenagers. This problem has 

implications for teen mental health. Lack of adequate 

parental control leads to problems such as isolation, moral 

decline, aggression, and anxiety in teenagers. 
Keywords: Social Media Addiction, Mental Health, 

Parental Supervision Style. 

 دهیچک

سالمت روان براساا    یروابط ساختار یهدف از پژوهش حاضر بررس
 نیوالاد  ینظارت یها سبک یگر یانجیبا م یمجاز یها به شبکه ادیاعت

پژوهش باا توهاه باه هادف       نیآموزان مقطع متوسطه بود. ا در دانش
 یمعاادت  سااختار   یابیا  از نوع مدل یو روش آن همبستگ یکاربرد

 ۀآمااوزان متوسااط شااامد دانااش وهشپاژ  یآمااار ۀانجاا  شااد. هامعاا 
 زیا بود. تعداد نمونه ن 1399-1400 یلیشهرستان لنگرود در سال تحص

دردستر  انتخاب  یریگ نفر با روش نمونه 220 نیکال ۀبراسا  قاعد
پسر  94دختر و  79پرسشنامه شامد  173ها  داده یآور بعد از همعشد. 
  (GHQ)سالمت روان  یها شد. ابزار پژوهش شامد پرسشنامه دیتحل
 نیوالااد یو ساابک نظااارت (SNA) یاهتمااع  یهااا بااه شاابکه ادیا اعت

(SKSS) معاادت    یابیا  هاا از روش مادل   داده دیا منظور تحل بود. به
 دهاد  ینشاان ما   جیاستفاده شد. نتاا  Smart pls3افزار  و نر  یساختار

با ساالمت روان   یدار و معنا یمنف ۀرابط یاهتماع یها به شبکه ادیاعت
مثبات   ۀپژوهش دتلت بر رابط یها افتهیدارد.  نیوالد ینظارتو سبک 

 نیبااا سااالمت روان دارد. هم ناا نیوالااد یو معنااادار ساابک نظااارت
باه   ادیا اعت ۀرا درباار  یانجیا نقش م تواند یم نیوالد ینظارت یها سبک
بااه  ادیا اعت نیکناادب بناابرا  فاا یو ساالمت روان ا  یمجاااز یهاا  شابکه 
و اضاطراب را در   یافساردگ  ساک یر تواناد  یما  یاهتمااع  یهاا  شبکه

باار سااالمت روان  ییاماادهایمسااهله  پ نیاادهااد. ا شینوهوانااان افاازا
 حیصاح  نکاردن  تیریماد  انیا م نینوهوانان با خود به همراه دارد. در ا

  یانزوا  افت اخالقا  دیاز قب ینوهوانان با مسائل شود یموهب م نیوالد
 و اضطراب مواهه شوند. یپرخاشگر

ساالمت روان  سابک     یاهتماع یها شبکه ادیاعت :یدیکل یها واژه
 .نیوالد ینظارت
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 مقدمه
 مسائدبا   1اهتماعیی ها شبکه دنیای درویژه  به محیطی ی ها تنش افزایش و فناوری ورود با حاضر عصر در

 موضوعی سالمت هستیم.مواهه  هامعه در آن پیامدهای و روانی سالمت و اهتماعی تغییرا مانند ی شمار یب
 ها آن سالمت از افراد مشترک باور بهی ا اندازه تا هامعه هر در آن تعریف و ستها فرهنگ ۀهم در مطرح

 رشد که یدرحال باستمدنظر  آن هسمانی بعد بیشترشود   ۀ آن صحبت میدربار هرگاه معموتً اما  گردد یمباز
 )احمدی  است اهتماعی و روانی  یهسمان ابعاد از آن ندرستیت گرو در مدار  در آموزان دانش تعالی و

 و بخش تیرضا روابط مؤثر  یها تیفعال به که است روانی کارکرد زیآم تیموفق حالت روان سالمت (.1388
 منجر زندگی یها چالش و  المشک با کارآمد و مؤثر مقابله و تغییرا  با سازگاری توانایی فردی  میان مؤثر
 روانی نظر از که افرادی کرد بیان توان یم تعریف این به توهه با .(1398 نیا  ناصری و رهعلی)ب شود می

 توان یم اما  باشند داشته پزشکی اختالل یا بیماری است ممکن  هستند هماهنگ محیط و خود با و بهنجارند
 (.1397 نیکو  هلیلی هوینه  قاسمی درگاهی   زاده محسن) هستند بهنجار و سالم روانی نظر از گفت

 هامعه دراهمیت فراوانی  واست  خانواده و تربیت و تعلیم نظا  مهمی ها دغدغه از یکی 2روان سالمت

 پیشرفت و توسعه دنیا سراسر در اقتصادی و اهتماعی فرهنگی  سیاسی  رندگانیگ میتصم ن مسهوتزیرا  بدارد
 گلعذار  و فقها حاهی  زاده یعل )سیمبر  دانند یم آموزشی نظا  و نوهوانان روان سالمت و آرامش در را هامعه
 که عوامداین  همله از باشند. تأثیرگذار آموزان دانش روان سالمت بر توانند یم متعددی عوامد (.1395

 از نامناسبۀ استفادبدهد  ی هدف یب و پوچی احسا ها  آن به و کند روانیی ها یماریب مستعد را افراد تواند یم
 است. اهتماعی های شبکه به اعتیاد همان یا اهتماعیی ها شبکه

 و یگروه یها تیفعال در شرکت و یهمع ارتباطا  کاهش با یاهتماع یها شبکه از حدازشیب ۀاستفاد
 یهسمان عالئم و اضطراب  یافسردگ  یاهتماع یانزوا به رفتار نوع نیا ۀادام که بود خواهد همراه یاهتماع
 یها حوزه در یاهتماع یها   شبکه20 و 19 قرن در(. 1399 ستوده  و یرودبارک یانتظار) شد خواهد منجر

 را خود خاص یارتباط فرهنگ  یاهتماع ۀشبک هراند.  بوده یمهم موضوع آموزش تا یشناس هامعه از مختلف
 در یرگذاریتأث نقش حاضر یایدن در یمجاز یاهتماع یها . شبکهدهد یم جیترو را خود مطلوب تیهو و دارد
 هستند معاصر یاهتماع یها بیآس از یاریبس منشأ و دارند عهده بر یاهتماع یفرهنگ تحوت  و رییتغ ۀعرص

 کم یو ستیب قرن در انهیرا یفناور شرفتیپ با ن یا وهود با(. 1397  یباران و ییشمسا  یدهاقان یداود)
 یاهتماع یها شبکه به متداول یها شبکه و استشده  مشاهده یاهتماع یها شبکه در یریچشمگ را ییتغ

 ۀروزمر یزندگ در شد  به یاهتماع یها (. شبکه2021  نیمون و یماروتول  ی)گرج ر اند شده  دیتبد نیآنال
 خود  یزندگ ۀدربار یاطالعات یگذاراشتراک یبراها  شبکه نیا از افراد شتریب و دارند حضور مدرن ۀهامع

 (.2021 ا  یگالوائو د و رایکامپو  فر کاروالو  گوئدیم) کنند یم استفاده خود یروح تیوضع و نظرا 

                                                 
1. social networks 

2. mental health 
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 با زمان باگذشت اهتماعی ارتباط برای ها شبکه این به اعتیاد و اهتماعیی ها شبکه از استفاده افزایش
 به اعتیاد دهد یم نشان مطالعا  است. همراه روانی و روحیی ها یماریب و افسردگی اضطراب  مشکد
 برای بیشتری خطر معرض در را افراد است ممکن اهتماعی  ارتباط و خستگی رفع برای اهتماعیی ها شبکه
 کوین  و دید استوک) دهد قرار اهتماعیی ها شبکه به رفتاری الگوهای و شناختی آسیب تمایال  ایجاد
 و دارند نوهوانانویژه  به مخاطبان بر مهمی بسیارتأثیرا   کههستند  الگوهایی نوینی ها رسانه (.2020

 کنند. ایجاد تهدیدها و ها فرصت برای را مناسب محیط و زمینه توانند یم
 اهتماعی و خانوادگی زندگیبر  دنتوان یم که ندهست  یاهتماعی ها رسانه از هزئی اهتماعیی ها شبکه

  دهند یم اختصاص مجازیی ها تیفعال به که را وقتی شتریب افراد زیرا بزنندب آسیبها  به آن وبگذارند  تأثیر
 از را شان یورزشی ها تیفعال و تحصید اهتماعی  ارتباطا  خانواده  رفتاری الگوی یادگیری فرصت واقعدر

 در اختالل سبب مسهله این است که آموزان دانش ۀمطالع زمان کاهش مسهله  این تبعا  از .دهند یم دست
ی ها شبکهازحد  بیش ۀاستفاد (.1395  زاده مقد  و قاسمی نامداری  حجازی ) شود می ها آن تحصید روند

 ۀاستفادهم نین  باشد. خطرآفرین نوهوان اهتماعی رشد و روانی رشد سالمت ای بر تواند یم اهتماعی
 به باست آنان زندگی کیفیت برایی نیرومند خطر عامد مجازی اهتماعیی ها شبکه و اینترنت از افراطی
 و پور قناعت) بگیرد صور  اینترنت از استفاده الگوی تغییر در شناختی و رفتاریی ها مداخله باید منظور همین

 چنین و کرد حذفرا  اهتماعیی ها شبکه توان ینم هدید عصر در کهاین به توهه با بنابراین (ب1397 عبدالهی 
ی ها شبکه در فعالیت عمقافزایش  به افراد تشویق باتوان  می حداقد  ندارد را تز  کارایییی ها هیرو

 و فرهنگی سیاسی ی ها کانال و ها تیسا از را خود خبری منابع که امر این به آنان آموزش قبید از اهتماعی 
 )رهبر کردهلوگیری  افراد ملی هویت بریی ها شبکه چنین منفیتأثیرا  از   کنند کسب معتبرتر اهتماعی
 (.1396 ایمانیان  و قاضی

 از استفاده دادند  نشان خودپژوهش  در (1395) اسدزاده و پور یسعد  یمانیسل ها افتهی این با همسو
 در را روان سالمت و انزوا احسا  کارها  انجا  به ورزیدن تعلد تواند یم مجازی اهتماعی های شبکه
 خواهد معناداری مثبت ۀرابط مجازیی ها شبکه از استفاده مد  با مسائد این کند.ی نیب شیپ آموزان دانش
 ابعاد با اهتماعیی ها شبکهمیان  کردند اعال  خود تحقیق در نیز (1396) صابر وی مظفر یحاه داشت.
یابد   افزایش می فرد اهتماعیی ها شبکه آگاهی ۀدامن هرچه یعنی استب برقراری معنادار ۀرابط روان سالمت

 خانواده  گفت توان یم پژوهش اینی ها افتهی تبیین در .شود بیشتر می نیز او روان سالمت میزان همان به
 شانیها خانواده منفی و مثبت عملکرداز  افراد روانی سالمت . هم نیناست بوده افراد رشد عامدمؤثرترین 

 اردتن  و اردتن) است خانواده عملکرد روان  سالمت در دخید خریدهای برگ از یکی وپذیرد  می تأثیر
 حمایت خانوادگی  روابط آمدن کنار سازوکارهای فعالی  بیش قدر   رفتاری  مشکال  نفس  عز  (.1395

 .شود یم تلقی نوهوانان روان سالمت در سهمی عنوان به ها یهمکالس و همساتن معلمان  والدین  اهتماعی
میان  است تز  بنابراین دارندب نیاز سازگاریی ها ییتوانا به رویدادها با مثبت ۀمقابل برای نوهوان افراد

 حفظ در نوهوانان به کمک برایی ا مداخلهی ها استیس و راهکارها هم نین و هامعه و خانواده نوهوانان 
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 چین در شده انجا  مطالعا  (.2020 کلیا   و سولیتیواتی) باشد داشته وهود درستی ارتباط خود روان سالمت
 و یانگ پان ) دارد آموز دانش روان سالمت بر مثبتی و دارامعن ۀکنند ینیب شیپ تأثیر خانواده دهد می نشان نیز

 مالیمت با برخورد (2017) پاتون و نیااوهانس راسد  السایسر  تحقیقا  نتایجبراسا   هم نین (.2020 چی 
 بنابراین بکند یم کمک روان سالمت بر مجازیی ها شبکه صدما  کاهش به والدین توسط صمیمت و

 آفرینخطر شخص هسمی و ذهنی سالمت برای تواند می که اهتماعیی ها شبکه از استفاده در روی زیاده
 افکار و یتاب یب  یخلق اختالت  افسردگی  اضطراب   کند می مختد را شخص سازگاری امر این و باشد

 از . هم نیندهد می افزایش مجازی ههان در را افراد این روابط و دارد دنبال به فرد براینیز  را وسواسی
 زدن پرسهب بنابراین رساند می حداقد به را اطرافیان با روابطشان و کاهد می واقعی ههان در آنان روابطۀ دامن

  ها خانواده نگرانی سبب که ای گونه به زندب آسیب می یآموزش نظا  به مجازی فضای درآموزان  دانش ۀیرو یب
 زیاد بسیار عمق با مجازی دنیای فضای .استفض این از غلط ۀاستفاد آن دلیدشود که  می معلمان و مدیران

 بارها  مد  تا تواند یم است  همراه هسمی و روحی ضربا  با یگاه آن از شدن خارج اما  آسان آن به ورود که
 .باشد داشتهدنبال  بهآموزان  دانش برای ذهنی

 مجازی فضای کاربرد و استفاده ۀحوز در فرزندان درست کنترل و والدین صحیح نظار   دهی ههت
 همین بر (.1398  سلیمانی و عظیمی )اصالنی  باشد داشته نقش هامعه روان سالمت یارتقا در تواند یم

 .باشد 1والدین نظارتی سبک آموزان دانش روان سالمت ۀحوز درمهم  عوامد از یکی رسد یم نظر به اسا 

 سالمت و فرزندان رفتاری ده شکد بر توانند یم و دارند فرزندان شخصیت رشد بر مهمی و عمده نقشها  آن
 و فرزندان بهنجار و سازگار رفتار ایجاد در تواند یم والدین درست نظار  و حمایت باشند.مؤثر  ها آن روان

نیز  والدین نظارتیی ها سبک (.1394 رئیسی  و ناظوری) باشد داشته ثریؤم نقش روان سالمت داشتن
ی ها سبک از والدین آگاهیب بنابراین باشد داشته فرزندان بر را خود خاص پیامدهای و ثیرا أت تواند یم

 از مختلفی ها تیموقع در فرزندان با رفتار برای مناسبی راهنمای تواند یم فرزندان بر آن ثیرا أت و نظارتی
 (.1390 اکبریان  وی آرا یکشت) باشد اهتماعیی ها شبکه ۀمسهل همله

 یها سبک بین هند د یم نشان و کنند یم کیدأت مهمی عاملۀ منزل به والدین کنترل بر تحقیقا  برخی
 با (.2008 )روزن  دارد وهودی مثبت ۀرابط اینترنت از ها آن فرزندان استفاده ۀنحو و والدین اینترنتی نظارتی
 بین ارتباطی هیچدهد  می نشان تحقیقا  برخی نتایج شده  ارائه تحقیقا  از بسیاری با تضاد در این  وهود
 چند هر (.2007 چای  و )لی ندارد وهود اینترنت از فرزندانشان از فعال ۀاستفاد و والدین نظارتی یها سبک
 بر را آن ریتأث توان ینم  نیست انتظار از دور والدین نظارتیی ها سبککمک  به اینترنت خطرا  تما  کنترل
 استفاده بر والدینشان که نوهوانانی اهتماعی و روانی و پرخطر رفتارهای گرفت. نادیدهاین امر  خطرا  کاهش

 بر والدین مشارکتی یا سرزده نظار ب بنابراین (2017 خلید  و ریده) است بیشتر  اند نداشته نظار  اینترنت از
 فضا این هدیی ها بیآس از را فرزندان تواند می مجازی اهتماعیی ها شبکه از فرزندان درست ۀاستفاد

                                                 
1. parrental supervision style 
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 اینترنت از ناشی روانی و رفتاری خطرا  معرض در کمتر فرزندان و شود منجر تر امن ۀاستفاد به کند  مصون
 (.2017 ریهد  و ایسورنا باریرو  هریس  گومز ) گیرندب قرار

 نقشنیز  والدین فراوانی دارد. اهمیت آموزان دانش روان سالمت به توهه شده گفته مطالب به توهه با
 محیطبهتر است  و دارند اهتماعیی ها شبکهی ها بیآس برابر در نوهوانان و کودکان امنیت حفظ در مهمی
 فرزندانی با والدین برخورد نوع واقعدر کنند. فراهم فرزندان برای اینترنت از استفادهمنظور  بهمحترمی  و امن
 برای کافی وقت باید والدین اسا  اینبر است. مهم بسیار  کنند یم استفاده اهتماعیی ها شبکه از که

 مشکال  بروز از مجازی  محیط در همراهی وها  به آن بخشیدن آگاهی با و بگذارند آنان به توهه و فرزندان
 روان سالمت ساختاری روابط بررسی حاضر پژوهش از هدف بنابراین کنندبی ریگ شیپ روانی و روحی

 متوسطه مقطع آموزان دانش در والدین نظارتیی ها سبکی گر یانجیم با مجازیی ها شبکه به اعتیاد براسا 
 بیان زیر صور  به پژوهشی ۀفرضی مدلاین  به توهه با است.آمده  1 شکد در پژوهش مفهومی مدل است.

 یها سبکی گر یانجیم با آموزان دانش روان سالمت با مجازی اهتماعی یها شبکه به اعتیاد بین :شود یم
 دارد. وهود رابطه والدین نظارتی

 

 

 

 

 

 

 
 

 پژوهش یمفهوم مدل .1 شکل

 روش
 پژوهش یاجرا روش و نمونه ،یآمار ۀجامع

 است. ساختاری معادت ی ابی مدل نوع از همبستگی آن  روش و کاربردی هدف  به توهه با حاضر پژوهش
 1399-1400 تحصیلی سالدر  لنگرود شهر دو  ۀدور ۀمتوسط پسر و دختر آموزان دانش را آن آماری ۀهامع

 11 شامد مجموعدر مؤلفه  هر برای نفر 20 یعنی (2010) کالین ۀقاعد اسا بر نمونه تعداد .اند داده تشکید
 این به اطالعا  یآور همع روش شد. انتخاب دستر در یریگ نمونه روش از استفاده با نفر 220 مؤلفه 
 صور  به آموزان دانش بهنداشتن  دسترسی و قرنطینه شرایط  کرونا وضعیت به توهه با که بود صور 

 نیوالد ینظارت سبک

 روان سالمت

 یهاشبکه به ادیاعت

 یاجتماع
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 افزار نر  در والدین نظارتی سبک و روان سالمت اهتماعی ی ها شبکه به اعتیادی ها پرسشنامه حضوری 
ی ها داده حذف از بعد پرسشنامه  220میان  از و گرفت قرار آموزان دانش اختیار در و طراحی تین پر 

 .شد آماری تحلید وارد پرسشنامه 173 مخدوش

 سنجش ابزار
 (SKSS) 1کرنز و اسمال ینظارت یها سبکۀ پرسشنام

 استفاده (1993) کرنز و اسمال نظارتی یها سبک ۀپرسشنام از والدین نظارتی های سبک گیری اندازهمنظور  به

 نظارتی سبک و 3منفعد نظارتی سبک  2فعال نظارتی سبک که است سؤالی 26 پرسشنامه این است. شده 

ی گذار نمره دارای  سؤات  سایر و معکو  گذاری نمره دارای 11 و 9  6 سؤال 3 .ردیگ یبرم در را 4ترکیبی

 ترکیبی سبک 40 تا 25 بین ۀنمر منفعد  نظارتی سبک  25 زیر ۀنمر .اند بوده لیکر  یا درهه 5 طیف معمول
 پایایی (1384) پورافشاری و ورکی شعبانی پژوهش در است. فعال نظارتی سبک 40 از باتتر ۀنمر و

 هم نین آمد. دست به 91/0 ضریب و شد محاسبه ماییزبازآی ها روش کمک به نظارتیی ها سبک ۀپرسشنام
 در شد. حاصد 87/0 ضریب و استفاده کرونباخ آلفای از ابزار این درونی هماهنگی میزان تعیین منظور به

 است. آمده دست به 74/0 نیز کرونباخ آلفای ضریب نیز حاضر پژوهش

 (SNA) 5یاجتماع یها شبکه به ادیاعت ۀپرسشنام
 استفاده (1395)  پوتدی و بحرینی احمدی خواهه اهتماعی های شبکه به اعتیاد ۀپرسشنام از منظور این برای
 بر مبتنی اهتماعی های شبکه به اعتیاد میزان ارزیابی هدف با و شده تشکید سؤال 23 از پرسشنامه این .شد

 سؤات ) خودکنترلی ( 15-10 سؤات ) زمان مدیریت ( 9-1 سؤات ) فردی عملکرد مختلف ابعاد از موباید
 ای نقطه 5 لیکر  طیف از گذاری نمره برای است. شده تدوین (23-20 سؤات ) اهتماعی روابط و (16-19

 تک تک به مربوط امتیازا  مجموعباید  بعد  هر به مربوط امتیاز آوردن دست هب برای است. شده استفاده
 به دهنده پاسخ فرد باتتر اعتیاد ۀدهند نشان باتتر کلی امتیازا  .شوند محاسبه هم با بعد آن سؤات 
 و شاخص (1395) بحرینی و پوتدی احمدی  خواهه پژوهش در برعکس. و بود خواهد اهتماعی یها شبکه
 92/0 کرونباخ آلفای ضریب بانیز  درونی پایای شد. محاسبه 86/0 و 95/0 ترتیب به امحتو روایی نسبت

 که آمد دست به 92/0 ضریب مقیا  اعتبار بررسیبرای  کرونباخ لفایآ ضریب مقدار شد. محاسبه
 .است پرسشنامه مناسب اعتبارۀ دهند نشان

                                                 
1. small and kerns supervisory styles (SKSS) 

2. active monitoring style 

3. passive monitoring style 

4. blended monitoring style 

5. Social Networks Addiction (SNA) 
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 (GHQ) 1یروان سالمت ۀپرسشنام
 استفاده 1979 سال در هیلر و گلدبرگ روانی سالمت ۀپرسشنام از روان سالمت مقیا  سنجشمنظور  به
 یگذار نمره( 0-3) یا چهاردرهه مقیا  در که دارد سؤال 28 پرسشنامه این (.1973 گلدبرگ ) است دهش
نظر گرفته در 23آزمون  نیبرش ا ۀاست و نقط ریمتغ 86تا  0آزمون از  یکل ۀنمر که یطور به شودب یم
 عالئماضطراب   ابعادآزمون  نیخواهد بود. ا 94 یگذارروش نمره نیبا ا یآزمودن ۀ. حداکثر نمرشود یم

ها هفت  لفهؤم نیاز ا کی. هرکند یم یریگ اندازهرا  یاهتماع یکارکردها در اختالل و یافسردگ  یهسمان
 یخواب یاضطراب و ب  (7-1 سؤات   یهسمان) یبدن یها نشانه دارد که چهار دسته از اختالت  شامد سؤال

را ( 28-22 سؤات ) یافسردگ و( 21-15 سؤات ) یعالئم اختالل در کارکرد اهتماع (14-8 سؤات )
 و گلدبرگ. شود َ یم اهرا افراد هامعه  ۀهم یسال است و برا 15آزمون حداقد  نی. شرط انجا  اکند یم یابیارز
 یروان معالئ فهرست و یروان سالمت ۀپرسشنام دو یاهرا از حاصد یها داده نیب یبستگهم( 1979) لریه

SCL-90 و یبراهن نصر   پاتهنگ راآزمون  نی. اکردند گزارش 78/0 زانیم به را یآزمودن 224 یرو 
  همکاران و پاتهنگ) شدآن محاسبه  یدرصد اعتبار برا 91و  کردند یابیارز 1375در سال  یمحمد شاه

1375.) 

 اطالعات تحلیل و هیتجز روش
منظور  به SPSS 25 یافزارها نر  از پژوهش ی ها هیفرض بررسی و ها داده تحلید و پردازش  یبند طبقه برای

 استفاده Smart pls3 روش از تحقیق  مفهومی مدل آزمون بررسیبرای  و توصیفیی ها شاخص بررسی
 سپس شد. بررسی مدل کلی برازش و ساختاری مدل برازش  یریگ اندازه یها مدل برازش ابتدا است. شده

 با یریگ اندازه یها مدل در موهود روابط صحت ازابتدا  در یعنی گرفتب صور  پژوهش های فرضیه بررسی
 بخش در موهود روابط تفسیر و بررسی سپس و شد حاصد اطمینان روایی و پایایی معیارهای از استفاده

 .شدند بررسی ها فرضیه و پژوهش مدل کلی برازش نیز پایانی ۀمرحل در صور  گرفت. ساختاری

 ها افتهی
 شناختی جمعیت توصیف الف(
 4میان  از وهستند  نفر 173 شامد که پژوهش در کنندگان شرکتمیان  ازدهد  می نشان توصیفی آمار نتایج

 و (درصد 54) پسر 94شدند.  انتخاب پسرانهۀ مدرس دو و دخترانه دو ۀ دور متوسطۀ مدرس دو شامد مدرسه
 ها پرسشنامه به دهنده پاسخ آموزان دانش تعداد دادند. پاسخ شده توزیعی ها پرسشنامه به درصد( 46) دختر 79
 است.آمده  1 هدول در پایه و هنسیت تفکیک به

                                                 
1. General Health Questionnaire (GHQ) 
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 یشناختتیجمع آمار .1 جدول

 درصد مجموع پسر دختر هیپا

 5/33 58 32 26 دهم

 5/37 65 34 31 ازدهمی

 29 50 28 22 دوازدهم

 100 173 94 79 مجموع

  100 54 46 درصد

 ها شاخص توصیف ب(

 پژوهش یرهایمتغ یفیتوص یها شاخص .2 جدول

 کشیدگی چولگی استاندارد انحراف میانگین متغیر

 185/0 789/0 60/16 41/54 مجازی های شبکه به اعتیاد

 185/0 225/0 18/14 69/37 والدین نظارتی های سبک

 185/0 298/0 79/31 87/87 روانی سالمت

 شامد pls با ساختاری معادت ی ابی مدل مهمی ها فرض پیشی ریگ اندازهی ها مدل ارزیابی از پیش
 برازش بررسی ق یتحق نیا در .شد بررسی مدل کلی برازش و ساختاری مدل برازش  یریگ اندازه مدل برازش
 یآلفا اریمع دو ییایپا یبررس یبرا .گرفتصور   واگرا ییروا و همگرا ییروا  ییایپا یارهایمع با مدل

 .است 2 هدول مطابق رهایمتغ یبرا ارهایمع نیا جینتا .شد محاسبه (CR) یبیترک ییایپا و کرونباخ

 شده استخراج انسیوار نیانگیم و یبیترک ییایپا کرونباخ، یآلفا .3 جدول

 (AVE) شده استخراج انسیوار نیانگیم (CR) یبیترک ییایپا کرونباخ یآلفا پژوهش ۀساز

 602/0 858/0 778/0 یمجاز یها شبکه به ادیاعت

 677/0 893/0 840/0 یروان سالمت

 814/0 929/0 887/0 نیوالد ینظارت یها سبک

 های سازه ترکیبی پایایی و کرونباخ آلفای مقادیرۀ هم دهد یم نشان 3 هدول در آمده دست به نتایج

 از تر بزرگ ها سازه برای (AVE) 1شده استخراج واریانس میانگین مقدار هم نین است. بیشتر 7/0 از پژوهش

 روایی برای است. قبول قابد پژوهش مدل 2همگرای روایی و پایایی دهد می نشان که است آمده دست به 5/0

 هدول در نیز واگرا روایی بررسی نتایج است. شده استفاده (1981) ترکر و فورند ۀشد ابداع ماتریس از واگرا
 است. آمده 3

                                                 
1. average variance extracted 

2. reliability and convergent validity 
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 پژوهش یها سازه یواگرا ییروا .4 جدول

 یروان سالمت نیوالد ینظارت یها سبک یاجتماع یها شبکه به ادیاعت پژوهش ۀساز
   776/0 یاهتماع یها شبکه به ادیاعت

  902/0 -479/0 نیوالد ینظارت یها سبک
 823/0 -541/0 -479/0 یروان سالمت

 ها سازه از هریک برای شده استخراج واریانس میانگین هذر دهد یم نشان 4 هدول در واگرا روایی نتایج
 پژوهش مدل در گفت توان یم بنابراین استب بیشتر دیگری ها سازه با سازه آن بستگیهم با مقایسه در

 برازش بررسی برای دیگر.ی ها سازه با تا دارند تعامد خودشان به مربوط سؤات  با بیشتر مکنون متغیرهای
 (f2) اثر ۀانداز معیار و (Q2) گیسر-استون معیار  (R Square) تعیین ضریب مقادیر معیارهای از ساختاری
 کند. می مشخص را وابسته متغیرهای در مدلی نیب شیپ قدر نیز  Q2 معیار شود. می استفاده

 یساختار مدل برازش یها شاخص .5 جدول

 R Square Q2 مقدار سازه

 214/0 342/0 روان سالمت
 167/0 222/0 نیوالد ینظارت یها سبک

 روان سالمت و 222/0 والدین نظارتیی ها سبک ۀساز برای R Square مقدار  5 هدولبراسا  
 متغیرهای دهد می نشان نیز Q2 مقادیر .است مناسبی مقدار ۀدهند نشان که است آمده دست به 342/0
 شد  f2 اثر ۀانداز معیار دارند. را خود به مربوطی ها سازه با خوبیی نیب شیپ قابلیت سازه دو هری زا درون
 مقادیر .دهد یم نشان را تأثیر باتی شد  معیار این بیشتر میزان .کند یم تعیین را مدل یها سازه بین ۀرابط
 است. دیگر مکنون متغیر بر مکنون متغیر یک بزرگ و متوسط کوچک  تأثیرۀ انداز 35/0 و 15/0  02/0

 است.آمده  5 هدول در یکدیگر بر متغیرها تأثیرا  میزان

 (f2)اثر  ۀشاخص انداز ریمقاد .6 جدول

 نیوالد ینظارت یها سبک روان سالمت 

  195/0 نیوالد ینظارت یها سبک

 298/0 098/0 یاهتماع یها به شبکه ادیاعت

 بر اهتماعیی ها شبکه به اعتیاد ۀساز تأثیر برای مناسب اثر ۀانداز ۀدهند نشان 6 هدول در f2 مقادیر
ی ها شبکه به اعتیاد متغیر .دهد یم نشان را روان سالمت بر والدین نظارتی سبک و نیوالد نظارتی سبک

 تأثیر بیشترین زیری ها سازهمیان  در. دهد یم نشان روان سالمت بر را ضعیفی نسبتاً اثرۀ نیز انداز اهتماعی
 مدل) مدل کلی برازش بررسی برای .است والدین نظارتی سبک بر مجازیی ها شبکه به اعتیاد به مربوط
 متوسط ضعیف  مقادیر 36/0 و 25/0  01/0 مقادیر شود. می استفاده GOF معیار از ساختاری( و گیری اندازه
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 مقادیر های شاخص میانگین و R2 شاخص میانگین از استفاده با شاخص این .هستند Gof برای قوی و
 .شود یمحاسبه م اشتراکی

GOF = √average (Commonality) × average (R
2
) 

GOF= √average (0/69*0/28)= 0/43 

 GOF برای قبول قابد مقادیر با آن ۀمقایس با که 43/0 با است برابر GOF معیار مقدار درنتیجه 
 .است مدل کلی مناسب برازشۀ دهند نشان

 ها فرضیه آزمون
های پژوهش از معادت  ساختاری استفاده  برای آزمون مدل مفهومی و فرضیه پایایی  و روایی تأیید از پس

 دهد. می نشان را Smart pls افزار نر  خروهیهای  مدل 3 و 2شده است. شکد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یمعنادار بیضرا .2 شکل

28/0 

75/0 

34/0 

 سالمت

 روان

 منفعد ینظارت سبک
 فعال ینظارت سبک

 
 یبیترک ینظارت سبک

 ترکیبی

22/0 

 سبک

 ینظارت

 نیوالد

 به ادیاعت

هاشبکه

 ی

 یاجتماع

 یاجتماع وابطر

 زمان تیریمد

 یکنترلخود

 یفرد عملکرد

 یجسمان عالئم

 یافسردگ

 اضطراب

 کارکرد در اختالل

 یاجتماع

92/0 

93/0 

84/0 

47/0- 

40/0 

76/0 

81/0 

85/0 

85/0 

81/0 

72/0 

79/0 
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 t ریمقاد. 3 شکل

 پژوهش یاصل یرهایمتغ میمستق راتیتأث ریمس لیتحل. 7 جدول

 جهینت p ریمقاد t مقدار ریمس بیضر هیفرض

 تأیید 000/0 787/5 -479/0 نیوالد ینظارت سبک  یاهتماع یها شبکه به ادیاعت

 تأیید 022/0 305/2 -286/0 روان سالمت  یاهتماع یها شبکه به ادیاعت

 تأیید 000/0 843/3 -/404 روان سالمت  نیوالد ینظارت سبک

 توان می 7 هدول و 3شماره  مدلاز  آمده دست به مسیر ضریب و T معناداری ضرایب مقادیر به توهه با
 پژوهشی های فرضیه درصد 95 اطمینان سطح در پس. است بیشتر 96/1 از T معناداری ضرایب گرفت نتیجه
 شود. میتأیید 

30/2 

02/11 

34/0 

 سالمت
 روان

 یبیترک یبیترک ینظارت سبک فعال ینظارت سبک منفعل ینظارت سبک

22/0 

 سبک

 ینظارت

 نیوالد

 به ادیاعت

 یهاشبکه

 یاجتماع

 یاجتماع روابط

 زمان تیریمد

 یکنترلخود

 یفرد عملکرد

 یجسمان عالئم

 یافسردگ

 اضطراب

 کارکرد در اختالل

 یاجتماع

04/63 69/60 

16/26 

78/5 

84/3 

78/15 

55/21 

97/21 

49/22 

62/11 

69/10 

09/12 



 ... یسنج روان یها یژگیو                                                                                                                           376

 پژوهش یالگو در میرمستقیغ اثر ریمس لیتحل .8 جدول

 جهینت p ریمقاد T مقدار ریمس بیضر هیفرض
 تأیید 000/0 517/3 -192/0 روان سالمت  نیوالد ینظارت سبک  یمجاز یها شبکه به ادیاعت

ی ها شبکه به اعتیاد میرمستقیغ تأثیر بر مبنی ما اصلی ۀفرضی  8 هدول در آمده دست به مقادیر به توهه با
 .تأیید شده است والدین نظارتی سبک میانجی نقش با روان سالمت بر مجازی

 گیری نتیجه و بحث
ی ها شبکهازحد از  ۀ بیشاستفاد رو این از باستهمراه  اهتماعی فشارهای و رشدی ها چالشبا  نوهوانی ۀدور

 سالمت بر پیامدهایی لههمس این .دهد افزایش نوهوانان در را اضطراب و افسردگیخطر  تواند یم اهتماعی
مانند  مسائلیبا  نوهوانان شود یم موهب مجازی فضای صحیح مدیریتنبود  بنابراین بدارد نوهوانان روان
 روابط بررسی حاضر پژوهش هدف رو ب از اینشوندمواهه  اضطراب و پرخاشگری و اخالقی افت انزوا 

 در والدین نظارتیی ها سبکی گر یانجیم با مجازیی ها شبکه به اعتیاد براسا  روان سالمت ساختاری
  .است متوسطه مقطعآموزان  دانش
 ۀرابط آموزان دانش روان سالمت با مستقیم طور به اهتماعیی ها شبکه دهد می نشان ساختاری معادت  نتایج

 شد. خواهد آموزان دانش روان سالمت کاهشسبب  اهتماعیی ها شبکه از زیاد ۀاستفادب یعنی داردی معنادار
 سلیمانی  .دهد یم ترویج را خود مطلوب هویت و دارد را خود خاص ارتباطی فرهنگ اهتماعی  ۀشبک هر

سبب  تواند یم مجازی های شبکه از استفاده دادند  نشان خود پژوهش نتایج در (1395) اسدزاده و پور سعدی
ی ها شبکه نقش (1397) عبداللهی و پور قناعت .شود آموزان دانش در روان سالمت و انزوا کارها  در تعویق

 سالمتای بر تواند یم اینترنت ازازحد  بیش ۀاستفادکردند و نتیجه گرفتند  بررسی را روان سالمت بر اهتماعی
ی ها مداخله باید منظور همین به بباشد خطرآفرین هوانان و نوهوانان اهتماعی رشد و روانی رشد روان 

 این نتایج با ها آن نتایج دهد یم نشان که گیردب صور  اینترنت از استفاده الگوی تغییر در شناختی و رفتاری
 ست.ا همسو پژوهش

 ارتباط والدین نظارتیی ها سبک با مستقیم طور به اهتماعیی ها شبکه دهد می نشان نتایج هم نین
 بود. خواهیم والدین نظار  میزان تغییر شاهد اهتماعیی ها شبکه از استفاده بایعنی  ندبدار معناداری و منفی

 و السایسرهستند.  معاصر ۀهامع در ناپذیر هدایی هزء اهتماعیی ها شبکه نوین ی ها رسانه اهمیت به توهه با
 در والدین نقش اهمیت به وکردند  مطالعه را دیجیتال عصر در پروریفرزند خود پژوهش در (2017همکاران )
یی ها یاستراتژ از والدین اگردهد  می نشان ها آن نتایج پرداختند. نوهوانان اینترنتی اذیت و آزار از هلوگیری

 کنند  استفاده فرزندان بهازحد  بیش فشار یا اینترنت ندکرمحدود مانند هستند  متمرکز والدین کنترل بر که
 نظار  و کنترل اثربخشیدهد  می نشان شواهد هم نین .دنشو یم نوهوانان در اینترنتی بزهکاریسبب 
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 سلیمانی و عظیمی اصالنیی ها افتهبراسا  ی هم نین است. متفاو  قومیت و هنسیت نظر از والدین
 با والدین ۀصمیمان برخورد دارد. وهود معناداری ارتباط اینترنتی امنیت و والدین نظارتی سبک بین (1398)

 چنین که فرزندی کند. می فراهم خانواده اعضای میان در را بیشتری اعتماد آنان مناسب کنترل و فرزندان
 آن با اینترنت از استفاده در که اتفاقاتی اینترنت  ۀدربار خود نیازهای بیان در  کند می احسا  را فضایی
 و امنیت احسا  گیرد  در ذهنش شکد می اینترنت از استفاده هنگا  که مشکالتی و سؤات  شود  می رو روبه

 .داشت خواهد والدین با فوق موضوعا  طرح برای بیشتری راحتی
 روان سالمت با میمستق طور به نیوالد ینظارت یها سبک دهد یم نشان پژوهش نیا در گرید جینتا
 کاهش با و ابدی یم شیافزاآموزان  دانش یروان سالمت نیوالد نظار  شیافزا با. دارد ارتباطآموزان  دانش
 شاهد نیوالد ینظارت یها سبک با یعنی شودب یم کاستهآموزان  دانش یروان سالمت نیا از نیوالد نظار 

به فرزندان باها  آن برخورد نوع و خانواده. بود میخواهآموزان  دانش روان سالمت زانیم کاهش ای شیافزا
از مشکال   یاریو بس یاهتماع بیآس. دارد فرزندان یشناخت روان تحول در یمهم نقش یاهتماع نهاد عنوان

 نیچن در نوهوانان. شود ینم دهید دانند  یم خود دوست نیبهتر را نیوالد که ینوهوانان در یو اختالت  روان
 تواند یم نیوالد دگاهید و رفتار ان یم نیا در. کنند یم مطرح خود نیوالد با را خود مشکال  یطیشرا
 یغن یتیترب یآگاه از که ینیوالد نی. هم نباشد نوهوان ۀهانب همه تکامد انیهر مانع ای کننده دیتسه

. شوند همراه او با مشکالتشان در و کنند فراهم خود نوهوان یبرا را یامن طیمح توانند یم برخوردارند 
 روان سالمت بر یمثبت و دارامعن ۀکنندینیب شیپ ریتأث خانواده دهد یم نشان نیچ کشور در شده انجا  مطالعا 

 که گرفتند جهینت خود پژوهش در( 1394) یسیرئ و یناظور(. 2020  یچ و انگی پان ) داردآموز  دانش
 دارندب خود فرزندان یفکر و یعاطف بلوغ نیتأم و ناهنجار یرفتارها اصالح در یمهم تیمسهول ن یوالد
 .است یضرور یامر فرزندان شدنبهنجار و یسازگار رفتار بهبود در نیوالد تیحما نیبنابرا

ی ها سبک میانجی نقشبا  میرمستقیغ طور به اهتماعیی ها شبکه به اعتیاددهد  می نشان نتایج هم نین
سبب  اهتماعی یها شبکه به شدید وابستگی تداو  دارد. ارتباط آموزان دانش روان سالمت با والدین نظارتی
 در عاطفیی ها تیحما دریافت کهچرا بشود یم تنهایی احسا  وی انزواطلب واقعی  محیط با فاصله ایجاد
 ریتأث ها یبستگ دل مرز و خانوادگی روابطبر  تدریج به امر این و دارد تفاو  واقعی محیط با مجازی دنیای
 ازحد  از بیش ۀاستفاد با نوهوانانبیشتر دهد  می نشان (2017) همکاران و گومز پژوهش نتایج .گذارد می

 میان در اینترنت از استفاده . هم نیناند شدهمواهه  انحرافی رفتارهایبا  اینترنت و اهتماعیی ها شبکه
 تعدید برای والدین سازیتوانمند بنابراین باست والدین کنترل زمان از بیشتر والدین کنترل بدون نوهوانان
 دهد می نشان (2017) خلید و دهیر پژوهش نتایج هم نین .است ضروری بسیار امری اینترنت از استفاده
 خود فرزندان اینترنت از استفاده در اینترنتی فرزندپروری مختلف یها سبککمک  به دارند تماید والدینبیشتر 
 باشند. داشته نقش روانی و روحیی ها یماریب بروز از هلوگیریبرای 

 شهر به نظر مورد ۀهامع حاضر پژوهش در بداردیی ها تیمحدود ها پژوهش سایر مانند نیز پژوهش این
 انجا  احتیاط با باید افراد سایر به آنی ریپذ میتعم که است بوده محدود دو  متوسطه آموزان دانش و لنگرود
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 سنیی ها گروه و تر بزرگ سطح در مطالعه موردۀ هامع آتی تحقیقا  در شود یم پیشنهادرو  شودب از این
 همبستگی بر مبتنی روش ساختاری ال ممعای ابی مدل کهنیا به توهه با هم نین .صور  بگیرد دیگری
 توالی کردن شفاف و علی روابط استنتاج برای داشت. پژوهش نتایج از علی روابط استنباط توان ینم  است
 پژوهش این دیگر محدودیت .صور  بگیرد طولی مطالعا  شود یم پیشنهاد پژوهش متغیرهایمیان  زمانی

ب به همین دلید آورد یم پایین را ها پرسشنامه پذیری برگشت درصد که است بوده پرسشنامه بودن غیرحضوری
 باشد. تر نزدیک نظرمد ۀنمون به تاشود  استفاده باتتری ۀنمون تعداد از شود یم پیشنهاد

 منابع
 علاو   دانشاگاه  کارکنان بین در روان سالمت و خانواده عملکرد میانۀ رابط بررسی (.1395) ف. اردتن و   .  اردتن 

 .4-21  (2)2 .کردستان پیراپزشکی و مامایی پرستاری ۀ دانشکدۀ مجل کردستان. پزشکی
 معرفات  .(سانندج  شهر: موردی ۀمطالع) ها نسد میان در دینۀ آیند به نگرش و دینداری وضعیت (.1388) ی. احمدی 

 .17-44  (1)1 .اهتماعی فرهنگی
 در فرزندان اینترنتی امنیت و والدین نظارتی یها سبک بین ۀرابط (.1398) ن.  سلیمانیو   ا.    عظیمی  .غ  اصالنی

 .211-220  (1)14. آموزش یفناور .دزفول شهر پسر و دخترآموزان  دانش میان
 دبیرساتان  آموزان دانش اضطراب و افسردگی روان  سالمتی نیب شیپ (.1399) ن. ستوده و  . ع ع. رودبارکی  انتظاری
 .1-11  (9)5 .شناسی روان نوینی ها دهیاۀ فصلنام اهتماعی.ی ها شبکه از استفاده اسا بر

 روان  ساالمت  بار  هیجاان  فراینادی  هاویی  نظم راهبردهای آموزش اثربخشی (.1398)  . نیا  ناصری و  .  برهعلی 
  (40)10 .ییدانشاگاه عالماه طباطباا    یدرماان روانفرهنگ مشااوره و   ۀفصلنام معتادان. در وسوسه و خود شفقت
154-133. 

 از اساتفاده  باه  نگارش  و میازان  ابازار  سااخت  و طراحای  (.1395) ع.  زاده مقاد    .  قاسمی  و.  نامداری  ا.  حجازی 
 .مجاازی  و آموزشگاهی یادگیری در پژوهشۀ فصلنام تحصیلی. عملکرد با آنۀ رابط بررسی و اهتماعیی ها شبکه

4(3)  78-65. 
 اهتماعی یها شبکه به اعتیاد ۀپرسشنام سنجی روان و طراحی ( 1395)  . بحرینی و   .ش پوتدی   .  احمدی  خواهه

 .42-50  (4)4 پرستاری. روان ۀنشری. موباید بر مبتنی
 خشان.  هارائم  ارتکااب  باا  مجاازی  اهتمااعی ی ها شبکهۀ رابط (.1397)  . بارانی و   .  شمسایی  ا.  دهاقانی  داودی

 .65-90  (1)13 .هنایی و اطالعاتیی ها پژوهشۀ فصلنام
 یروانا  یهاا  اختالل یشناس ریگ همه ی(. بررس1375د. )  ی . ن.  شاه محمد  ی .  براهن  یح.  نصر اصفهان  پاتهنگ

 .27-19  (4) 2در شهر کاشان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. 
 ملای.  هویات  روی بار  مجاازی  اهتمااعی ی هاا  شبکه تأثیرا  بررسی (.1396) ز. منفرد  ایمانیانو  ر.   . قاضی  رهبر

 .116-131  (17)7 .نر  قدر  مطالعا ۀ فصلنامدو
 کااری  اهماال ی نا یب شیپ در آن نقش و مجازی اهتماعیی ها شبکه (.1395) ح.  اسدزادهو  ا.   پور یسعد  .  سلیمانی 

 .61-75  (21)6 .اهتماعی شناسی روانی ها پژوهش .آموزان دانش روان سالمت و تنهایی احسا  تحصیلی 
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 و یباارور  بهداشات  یآموزشا  یازهاا ین بر یمرور (.1395)  . گلعذار  و  .  فقها  یحاه و ش.  زاده  یعل  .  مبر یس
 .1563-1572  (412)34 .اصفهان یپزشک ۀدانشکد ۀمجل .یرانیا نوهوانان یهنس
 یالمللینب کنفرانس .روان سالمت بر مجازی اهتماعی یها شبکه نقش بررسی (.1397) د. عبدالهی و  . ف پور  قناعت

  .کرج .یشناسو روان یتیعلو  ترب ی در علو  اهتماع یپژوهش یننو یدستاوردها
 ۀبرناما  مطالعاا   ۀنشاری  .اینترنات  با تعامد در دانشجویان پنهان یها یریادگی (.1390) ا. اکبریان و  ن.  آرای  کشتی

 .9-26  (2)1 .عالی آموزش درسی

 سرساختی  معناوی   ساالمت ۀ سا یمقا (.1397)  . نیکاو   هلیلیو  ر.  هوبنه  قاسمی ش.  درگاهی  ف.  زاده  محسن
 .33-43  (4)4 .و سالمت ینپژوهش در د ۀمجل .غیرمعتاد و معتاد افراد در خانواده از رضایتمندی و خانواده

 و شناسای روان ملای  هماایش  کودکاان.  روان ساالمت  بار  والادین  رفتار اثربخشی (.1394)  . رئیسی   و  . ناظوری 
 .چابهار .اهتماعی های یبآس مدیریت

 حمایات  روانی: سالمت بر اهتماعی ۀشبک غیرمستقیم و مستقیم تأثیر تحلید (.1396) .   صابر .    مظفری حاهی
 .17-29  (29)8. شناختی تحلیلی شناسی روان ۀفصلنام. واسط متغیر عنوان به اهتماعی

 اهتماعی یها شبکه به اعتیاد ۀپرسشنام سنجی روان و طراحی (.1395)  . بحرینی و  ش.  پوتدی   .  احمدی  خواهه
 .42-50 (4)4 .پرستاریروان نشریۀ. موباید بر مبتنی

 تیریماد  یهاا  سابک  بار  ییابتادا  مدار  رانیمد ینظارت یباورها ریتأث (.1384) ا.  یپورافشار و ب.   یورک یشعبان
 .51-70  (4)12 .یشناس و روان یتیعلو  ترب ۀمجل آنان. تعارض
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