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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.
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هدف از پژوهش حاضر بررسی روابط ساختاری سالمت روان براساا
اعتیاد به شبکههای مجازی با میانجیگری سبکهای نظارتی والادین
 این پژوهش باا توهاه باه هادف.در دانش آموزان مقطع متوسطه بود
کاربردی و روش آن همبستگی از نوع مدلیاابی معاادت سااختاری
 هامعاۀ آماااری پاژوهش شااامد دانااشآمااوزان متوسااطۀ.انجاا شااد
 تعداد نمونه نیاز. بود1399-1400 شهرستان لنگرود در سال تحصیلی
 نفر با روش نمونهگیری دردستر انتخاب220 براسا قاعدۀ کالین
 پسر94  دختر و79  پرسشنامه شامد173  بعد از همعآوری دادهها.شد
)GHQ(  ابزار پژوهش شامد پرسشنامههای سالمت روان.تحلید شد
) و ساابک نظااارتی والاادینSNA( اعتیااد بااه شاابکههااای اهتمااعی
 بهمنظور تحلیاد دادههاا از روش مادلیاابی معاادت.) بودSKSS(
 نتاایج نشاان مایدهاد. استفاده شدSmart pls3 ساختاری و نر افزار
اعتیاد به شبکههای اهتماعی رابطۀ منفی و معناداری با ساالمت روان
 یافتههای پژوهش دتلت بر رابطۀ مثبات.و سبک نظارتی والدین دارد
 هم ن این.و معنااادار ساابک نظااارتی والاادین بااا سااالمت روان دارد
سبکهای نظارتی والدین میتواند نقش میاانجی را درباارۀ اعتیااد باه
شابکههاای مجااازی و ساالمت روان ایفاا کناادب بناابراین اعتیااد بااه
شبکههاای اهتمااعی مایتواناد ریساک افساردگی و اضاطراب را در
 ایان مسااهله پیاماادهایی باار سااالمت روان.نوهوانااان افاازایش دهااد
 در این میاان مادیریتنکاردن صاحیح.نوهوانان با خود به همراه دارد
والدین موهب میشود نوهوانان با مسائلی از قبید انزوا افت اخالقای
.پرخاشگری و اضطراب مواهه شوند
 اعتیاد شبکههای اهتماعی ساالمت روان سابک:واژههای کلیدی
.نظارتی والدین
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مقدمه
1

در عصر حاضر با ورود فناوری و افزایش تنشهای محیطی بهویژه در دنیای شبکههای اهتماعی با مسائد
بیشماری مانند تغییرا اهتماعی و سالمت روانی و پیامدهای آن در هامعه مواهه هستیم .سالمت موضوعی
مطرح در همۀ فرهنگهاست و تعریف آن در هر هامعه تا اندازهای به باور مشترک افراد از سالمت آنها
بازمیگردد اما معموتً هرگاه دربارۀ آن صحبت میشود بیشتر بعد هسمانی آن مدنظر استب درحالیکه رشد
و تعالی دانشآموزان در مدار در گرو تندرستی آن از ابعاد هسمانی روانی و اهتماعی است (احمدی
 .)1388سالمت روان حالت موفقیتآمیز کارکرد روانی است که به فعالیتهای مؤثر روابط رضایتبخش و
مؤثر میان فردی توانایی سازگاری با تغییرا و مقابله مؤثر و کارآمد با مشکال و چالشهای زندگی منجر
میشود (برهعلی و ناصرینیا  .)1398با توهه به این تعریف میتوان بیان کرد افرادی که از نظر روانی
بهنجارند و با خود و محیط هماهنگ هستند ممکن است بیماری یا اختالل پزشکی داشته باشند اما میتوان
گفت از نظر روانی سالم و بهنجار هستند (محسنزاده درگاهی قاسمی هوینه هلیلی نیکو .)1397
سالمت روان 2یکی از دغدغههای مهم نظا تعلیم و تربیت و خانواده است و اهمیت فراوانی در هامعه
داردب زیرا مسهوتن تصمیمگیرندگان سیاسی فرهنگی اهتماعی و اقتصادی در سراسر دنیا توسعه و پیشرفت
هامعه را در آرامش و سالمت روان نوهوانان و نظا آموزشی میدانند (سیمبر علیزاده حاهیفقها و گلعذار
 .)1395عوامد متعددی میتوانند بر سالمت روان دانشآموزان تأثیرگذار باشند .از همله این عوامد که
میتواند افراد را مستعد بیماریهای روانی کند و به آنها احسا پوچی و بیهدفی بدهد استفادۀ نامناسب از
شبکههای اهتماعی یا همان اعتیاد به شبکههای اهتماعی است.
استفادۀ بیشازحد از شبکههای اهتماعی با کاهش ارتباطا همعی و شرکت در فعالیتهای گروهی و
اهتماعی همراه خواهد بود که ادامۀ این نوع رفتار به انزوای اهتماعی افسردگی اضطراب و عالئم هسمانی
منجر خواهد شد (انتظاری رودبارکی و ستوده  .)1399در قرن  19و  20شبکههای اهتماعی در حوزههای
مختلف از هامعهشناسی تا آموزش موضوع مهمی بودهاند .هر شبکۀ اهتماعی فرهنگ ارتباطی خاص خود را
دارد و هویت مطلوب خود را ترویج میدهد .شبکههای اهتماعی مجازی در دنیای حاضر نقش تأثیرگذاری در
عرصۀ تغییر و تحوت فرهنگی اهتماعی بر عهده دارند و منشأ بسیاری از آسیبهای اهتماعی معاصر هستند
(داودی دهاقانی شمسایی و بارانی  .)1397با وهود این با پیشرفت فناوری رایانه در قرن بیستویکم
تغییرا چشمگیری در شبکههای اهتماعی مشاهده شده است و شبکههای متداول به شبکههای اهتماعی
آنالین تبدید شدهاند (گرج ری ماروتولی و مونین  .)2021شبکههای اهتماعی بهشد در زندگی روزمرۀ
هامعۀ مدرن حضور دارند و بیشتر افراد از این شبکهها برای اشتراکگذاری اطالعاتی دربارۀ زندگی خود
نظرا و وضعیت روحی خود استفاده میکنند (میگوئد کاروالو کامپو فریرا و گالوائو دیا .)2021
1. social networks
2. mental health
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افزایش استفاده از شبکههای اهتماعی و اعتیاد به این شبکهها برای ارتباط اهتماعی باگذشت زمان با
مشکد اضطراب افسردگی و بیماریهای روحی و روانی همراه است .مطالعا نشان میدهد اعتیاد به
شبکههای اهتماعی برای رفع خستگی و ارتباط اهتماعی ممکن است افراد را در معرض خطر بیشتری برای
ایجاد تمایال آسیبشناختی و الگوهای رفتاری به شبکههای اهتماعی قرار دهد (استوک دید و کوین
 .)2020رسانههای نوین الگوهایی هستند که تأثیرا بسیار مهمی بر مخاطبان بهویژه نوهوانان دارند و
میتوانند زمینه و محیط مناسب را برای فرصتها و تهدیدها ایجاد کنند.
شبکههای اهتماعی هزئی از رسانههای اهتماعی هستند که میتوانند بر زندگی خانوادگی و اهتماعی
تأثیر بگذارند و به آنها آسیب بزنندب زیرا افراد بیشتر وقتی را که به فعالیتهای مجازی اختصاص میدهند
درواقع فرصت یادگیری الگوی رفتاری خانواده ارتباطا اهتماعی تحصید و فعالیتهای ورزشیشان را از
دست میدهند .از تبعا این مسهله کاهش زمان مطالعۀ دانشآموزان است که این مسهله سبب اختالل در
روند تحصید آنها میشود (حجازی نامداری قاسمی و مقد زاده  .)1395استفادۀ بیشازحد شبکههای
اهتماعی میتواند برای سالمت رشد روانی و رشد اهتماعی نوهوان خطرآفرین باشد .هم نین استفادۀ
افراطی از اینترنت و شبکههای اهتماعی مجازی عامد خطر نیرومندی برای کیفیت زندگی آنان استب به
همین منظور باید مداخلههای رفتاری و شناختی در تغییر الگوی استفاده از اینترنت صور بگیرد (قناعتپور و
عبدالهی )1397ب بنابراین با توهه به اینکه در عصر هدید نمیتوان شبکههای اهتماعی را حذف کرد و چنین
رویههایی کارایی تز را ندارد حداقد میتوان با تشویق افراد به افزایش عمق فعالیت در شبکههای
اهتماعی از قبید آموزش آنان به این امر که منابع خبری خود را از سایتها و کانالهای سیاسی فرهنگی و
اهتماعی معتبرتر کسب کنند از تأثیرا منفی چنین شبکههایی بر هویت ملی افراد هلوگیری کرد (رهبر
قاضی و ایمانیان .)1396
همسو با این یافتهها سلیمانی سعدیپور و اسدزاده ( )1395در پژوهش خود نشان دادند استفاده از
شبکههای اهتماعی مجازی میتواند تعلدورزیدن به انجا کارها احسا انزوا و سالمت روان را در
دانشآموزان پیشبینی کند .این مسائد با مد استفاده از شبکههای مجازی رابطۀ مثبت معناداری خواهد
داشت .حاهیمظفری و صابر ( )1396نیز در تحقیق خود اعال کردند میان شبکههای اهتماعی با ابعاد
سالمت روان رابطۀ معناداری برقرار استب یعنی هرچه دامنۀ آگاهی شبکههای اهتماعی فرد افزایش مییابد
به همان میزان سالمت روان او نیز بیشتر میشود .در تبیین یافتههای این پژوهش میتوان گفت خانواده
مؤثرترین عامد رشد افراد بوده است .هم نین سالمت روانی افراد از عملکرد مثبت و منفی خانوادههایشان
تأثیر میپذیرد و یکی از برگ خریدهای دخید در سالمت روان عملکرد خانواده است (اردتن و اردتن
 .)1395عز نفس مشکال رفتاری قدر بیشفعالی سازوکارهای کنارآمدن روابط خانوادگی حمایت
اهتماعی والدین معلمان همساتن و همکالسیها بهعنوان سهمی در سالمت روان نوهوانان تلقی میشود.
افراد نوهوان برای مقابلۀ مثبت با رویدادها به تواناییهای سازگاری نیاز دارندب بنابراین تز است میان
نوهوانان خانواده و هامعه و هم نین راهکارها و سیاستهای مداخلهای برای کمک به نوهوانان در حفظ
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سالمت روان خود ارتباط درستی وهود داشته باشد (سولیتیواتی و کلیا  .)2020مطالعا انجا شده در چین
نیز نشان میدهد خانواده تأثیر پیشبینیکنندۀ معنادار و مثبتی بر سالمت روان دانشآموز دارد (پان یانگ و
چی  .)2020هم نین براسا نتایج تحقیقا السایسر راسد اوهانسیان و پاتون ( )2017برخورد با مالیمت
و صمیمت توسط والدین به کاهش صدما شبکههای مجازی بر سالمت روان کمک میکندب بنابراین
زیادهروی در استفاده از شبکههای اهتماعی که میتواند برای سالمت ذهنی و هسمی شخص خطرآفرین
باشد و این امر سازگاری شخص را مختد میکند اضطراب افسردگی اختالت خلقی بیتابی و افکار
وسواسی را نیز برای فرد به دنبال دارد و روابط این افراد را در ههان مجازی افزایش میدهد .هم نین از
دامنۀ روابط آنان در ههان واقعی میکاهد و روابطشان با اطرافیان را به حداقد میرساندب بنابراین پرسهزدن
بیرویۀ دانشآموزان در فضای مجازی به نظا آموزشی آسیب میزندب بهگونهای که سبب نگرانی خانوادهها
مدیران و معلمان میشود که دلید آن استفادۀ غلط از این فضاست .فضای دنیای مجازی با عمق بسیار زیاد
که ورود به آن آسان اما خارجشدن از آن گاهی با ضربا روحی و هسمی همراه است میتواند تا مد ها بار
ذهنی برای دانشآموزان بهدنبال داشته باشد.
ههتدهی نظار صحیح والدین و کنترل درست فرزندان در حوزۀ استفاده و کاربرد فضای مجازی
میتواند در ارتقای سالمت روان هامعه نقش داشته باشد (اصالنی عظیمی و سلیمانی  .)1398بر همین
1
اسا به نظر میرسد یکی از عوامد مهم در حوزۀ سالمت روان دانشآموزان سبک نظارتی والدین باشد.
آنها نقش عمده و مهمی بر رشد شخصیت فرزندان دارند و میتوانند بر شکددهی رفتار فرزندان و سالمت
روان آنها مؤثر باشند .حمایت و نظار درست والدین میتواند در ایجاد رفتار سازگار و بهنجار فرزندان و
داشتن سالمت روان نقش مؤثری داشته باشد (ناظوری و رئیسی  .)1394سبکهای نظارتی والدین نیز
میتواند تأثیرا و پیامدهای خاص خود را بر فرزندان داشته باشدب بنابراین آگاهی والدین از سبکهای
نظارتی و تأثیرا آن بر فرزندان میتواند راهنمای مناسبی برای رفتار با فرزندان در موقعیتهای مختلف از
همله مسهلۀ شبکههای اهتماعی باشد (کشتیآرای و اکبریان .)1390
برخی تحقیقا بر کنترل والدین بهمنزلۀ عاملی مهم تأکید میکنند و نشان میدهند بین سبکهای
نظارتی اینترنتی والدین و نحوۀ استفاده فرزندان آنها از اینترنت رابطۀ مثبتی وهود دارد (روزن  .)2008با
وهود این در تضاد با بسیاری از تحقیقا ارائهشده نتایج برخی تحقیقا نشان میدهد هیچ ارتباطی بین
سبکهای نظارتی والدین و استفادۀ فعال از فرزندانشان از اینترنت وهود ندارد (لی و چای  .)2007هر چند
کنترل تما خطرا اینترنت بهکمک سبکهای نظارتی والدین دور از انتظار نیست نمیتوان تأثیر آن را بر
کاهش خطرا این امر نادیده گرفت .رفتارهای پرخطر و روانی و اهتماعی نوهوانانی که والدینشان بر استفاده
از اینترنت نظار نداشتهاند بیشتر است (دهیر و خلید )2017ب بنابراین نظار سرزده یا مشارکتی والدین بر
استفادۀ درست فرزندان از شبکههای اهتماعی مجازی میتواند فرزندان را از آسیبهای هدی این فضا
1. parrental supervision style
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مصون کند به استفادۀ امنتر منجر شود و فرزندان کمتر در معرض خطرا رفتاری و روانی ناشی از اینترنت
قرار بگیرند (گومز هریس باریرو ایسورنا و ریهد .)2017
با توهه به مطالب گفتهشده توهه به سالمت روان دانشآموزان اهمیت فراوانی دارد .والدین نیز نقش
مهمی در حفظ امنیت کودکان و نوهوانان در برابر آسیبهای شبکههای اهتماعی دارند و بهتر است محیط
امن و محترمی بهمنظور استفاده از اینترنت برای فرزندان فراهم کنند .درواقع نوع برخورد والدین با فرزندانی
که از شبکههای اهتماعی استفاده میکنند بسیار مهم است .برایناسا والدین باید وقت کافی برای
فرزندان و توهه به آنان بگذارند و با آگاهیبخشیدن به آنها و همراهی در محیط مجازی از بروز مشکال
روحی و روانی پیشگیری کنندب بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی روابط ساختاری سالمت روان
براسا اعتیاد به شبکههای مجازی با میانجیگری سبکهای نظارتی والدین در دانشآموزان مقطع متوسطه
است .مدل مفهومی پژوهش در شکد  1آمده است .با توهه به این مدل فرضیۀ پژوهشی بهصور زیر بیان
میشود :بین اعتیاد به شبکههای اهتماعی مجازی با سالمت روان دانشآموزان با میانجیگری سبکهای
نظارتی والدین رابطه وهود دارد.
سبک نظارتی والدین

اعتیاد به شبکههای
سالمت روان

اجتماعی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش
جامعۀ آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر با توهه به هدف کاربردی و روش آن همبستگی از نوع مدلیابی معادت ساختاری است.
هامعۀ آماری آن را دانشآموزان دختر و پسر متوسطۀ دورۀ دو شهر لنگرود در سال تحصیلی 1399-1400
تشکید دادهاند .تعداد نمونه براسا قاعدۀ کالین ( )2010یعنی  20نفر برای هر مؤلفه درمجموع شامد 11
مؤلفه  220نفر با استفاده از روش نمونهگیری دردستر انتخاب شد .روش همعآوری اطالعا به این
صور بود که با توهه به وضعیت کرونا شرایط قرنطینه و دسترسینداشتن به دانشآموزان بهصور
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حضوری پرسشنامههای اعتیاد به شبکههای اهتماعی سالمت روان و سبک نظارتی والدین در نر افزار
پر تین طراحی و در اختیار دانشآموزان قرار گرفت و از میان  220پرسشنامه بعد از حذف دادههای
مخدوش  173پرسشنامه وارد تحلید آماری شد.

ابزار سنجش
پرسشنامۀ سبکهای نظارتی اسمال و کرنز ()SKSS
1

بهمنظور اندازهگیری سبکهای نظارتی والدین از پرسشنامۀ سبکهای نظارتی اسمال و کرنز ( )1993استفاده
شده است .این پرسشنامه  26سؤالی است که سبک نظارتی فعال 2سبک نظارتی منفعد 3و سبک نظارتی
ترکیبی 4را در برمیگیرد 3 .سؤال  9 6و  11دارای نمرهگذاری معکو و سایر سؤات دارای نمرهگذاری
معمول طیف  5درههای لیکر بودهاند .نمرۀ زیر  25سبک نظارتی منفعد نمرۀ بین  25تا  40سبک ترکیبی
و نمرۀ باتتر از  40سبک نظارتی فعال است .در پژوهش شعبانی ورکی و پورافشاری ( )1384پایایی
پرسشنامۀ سبکهای نظارتی بهکمک روشهای بازآزمایی محاسبه شد و ضریب  0/91بهدست آمد .هم نین
بهمنظور تعیین میزان هماهنگی درونی این ابزار از آلفای کرونباخ استفاده و ضریب  0/87حاصد شد .در
پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ نیز  0/74بهدستآمده است.
5

پرسشنامۀ اعتیاد به شبکههای اجتماعی ()SNA
برای این منظور از پرسشنامۀ اعتیاد به شبکههای اهتماعی خواهه احمدی پوتدی و بحرینی ( )1395استفاده
شد .این پرسشنامه از  23سؤال تشکید شده و با هدف ارزیابی میزان اعتیاد به شبکههای اهتماعی مبتنی بر
موباید از ابعاد مختلف عملکرد فردی (سؤات  )9-1مدیریت زمان (سؤات  )15-10خودکنترلی (سؤات
 )19-16و روابط اهتماعی (سؤات  )23-20تدوین شده است .برای نمرهگذاری از طیف لیکر  5نقطهای
استفاده شده است .برای بهدستآوردن امتیاز مربوط به هر بعد باید مجموع امتیازا مربوط به تکتک
سؤات آن بعد با هم محاسبه شوند .امتیازا کلی باتتر نشاندهندۀ اعتیاد باتتر فرد پاسخدهنده به
شبکههای اهتماعی خواهد بود و برعکس .در پژوهش خواهه احمدی پوتدی و بحرینی ( )1395شاخص و
نسبت روایی محتوا بهترتیب  0/95و  0/86محاسبه شد .پایای درونی نیز با ضریب آلفای کرونباخ 0/92
محاسبه شد .مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی اعتبار مقیا ضریب  0/92بهدست آمد که
نشاندهندۀ اعتبار مناسب پرسشنامه است.

)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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1

پرسشنامۀ سالمت روانی ()GHQ
بهمنظور سنجش مقیا سالمت روان از پرسشنامۀ سالمت روانی گلدبرگ و هیلر در سال  1979استفاده
شده است (گلدبرگ  .)1973این پرسشنامه  28سؤال دارد که در مقیا چهاردرههای ( )0-3نمرهگذاری
میشودب بهطوریکه نمرۀ کلی آزمون از  0تا  86متغیر است و نقطۀ برش این آزمون  23درنظر گرفته
میشود .حداکثر نمرۀ آزمودنی با این روش نمرهگذاری  94خواهد بود .این آزمون ابعاد اضطراب عالئم
هسمانی افسردگی و اختالل در کارکردهای اهتماعی را اندازهگیری میکند .هریک از این مؤلفهها هفت
سؤال دارد که چهار دسته از اختالت شامد نشانههای بدنی (هسمانی سؤات  )7-1اضطراب و بیخوابی
(سؤات  )14-8عالئم اختالل در کارکرد اهتماعی (سؤات  )21-15و افسردگی (سؤات  )28-22را
یشود .گلدبرگ و
ارزیابی میکند .شرط انجا این آزمون حداقد  15سال است و برای همۀ افراد هامعه اهرا م َ
هیلر ( )1979همبستگی بین دادههای حاصد از اهرای دو پرسشنامۀ سالمت روانی و فهرست عالئم روانی
 SCL-90روی  224آزمودنی را به میزان  0/78گزارش کردند .این آزمون را پاتهنگ نصر براهنی و
شاهمحمدی در سال  1375ارزیابی کردند و  91درصد اعتبار برای آن محاسبه شد (پاتهنگ و همکاران
.)1375

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
برای طبقهبندی پردازش و تحلید دادهها و بررسی فرضیههای پژوهش از نر افزارهای  SPSS 25بهمنظور
بررسی شاخصهای توصیفی و برای بررسی آزمون مدل مفهومی تحقیق از روش  Smart pls3استفاده
شده است .ابتدا برازش مدلهای اندازهگیری برازش مدل ساختاری و برازش کلی مدل بررسی شد .سپس
بررسی فرضیههای پژوهش صور گرفتب یعنی در ابتدا از صحت روابط موهود در مدلهای اندازهگیری با
استفاده از معیارهای پایایی و روایی اطمینان حاصد شد و سپس بررسی و تفسیر روابط موهود در بخش
ساختاری صور گرفت .در مرحلۀ پایانی نیز برازش کلی مدل پژوهش و فرضیهها بررسی شدند.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
نتایج آمار توصیفی نشان میدهد از میان شرکتکنندگان در پژوهش که شامد  173نفر هستند و از میان 4
مدرسه شامد دو مدرسۀ متوسط دورۀ دو دخترانه و دو مدرسۀ پسرانه انتخاب شدند 94 .پسر ( 54درصد) و
 79دختر ( 46درصد) به پرسشنامههای توزیعشده پاسخ دادند .تعداد دانشآموزان پاسخدهنده به پرسشنامهها
به تفکیک هنسیت و پایه در هدول  1آمده است.

)1. General Health Questionnaire (GHQ
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جدول  .1آمار جمعیتشناختی
دختر
26
31
22
79
46

پایه
دهم
یازدهم
دوازدهم
مجموع
درصد

پسر
32
34
28
94
54

مجموع
58
65
50
173
100

درصد
33/5
37/5
29
100

ب) توصیف شاخصها
جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر
اعتیاد به شبکههای مجازی
سبکهای نظارتی والدین
سالمت روانی

میانگین
54/41
37/69
87/87

انحراف استاندارد
16/60
14/18
31/79

کشیدگی
0/185
0/185
0/185

چولگی
0/789
0/225
0/298

پیش از ارزیابی مدلهای اندازهگیری پیشفرضهای مهم مدلیابی معادت ساختاری با  plsشامد
برازش مدل اندازهگیری برازش مدل ساختاری و برازش کلی مدل بررسی شد .در این تحقیق بررسی برازش
مدل با معیارهای پایایی روایی همگرا و روایی واگرا صور گرفت .برای بررسی پایایی دو معیار آلفای
کرونباخ و پایایی ترکیبی ( )CRمحاسبه شد .نتایج این معیارها برای متغیرها مطابق هدول  2است.
جدول  .3آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراجشده
سازۀ پژوهش
اعتیاد به شبکههای مجازی
سالمت روانی
سبکهای نظارتی والدین

آلفای کرونباخ
0/778
0/840
0/887

پایایی ترکیبی ()CR

میانگین واریانس استخراجشده ()AVE

0/858
0/893
0/929

0/602
0/677
0/814

نتایج بهدستآمده در هدول  3نشان میدهد همۀ مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سازههای
پژوهش از  0/7بیشتر است .هم نین مقدار میانگین واریانس استخراجشده )AVE( 1برای سازهها بزرگتر از
 0/5بهدست آمده است که نشان میدهد پایایی و روایی همگرای 2مدل پژوهش قابدقبول است .برای روایی
واگرا از ماتریس ابداعشدۀ فورند و ترکر ( )1981استفاده شده است .نتایج بررسی روایی واگرا نیز در هدول
 3آمده است.
1. average variance extracted
2. reliability and convergent validity
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جدول  .4روایی واگرای سازههای پژوهش
سازۀ پژوهش
اعتیاد به شبکههای اهتماعی
سبکهای نظارتی والدین
سالمت روانی

اعتیاد به شبکههای اجتماعی
0/776
-0/479
-0/479

سبکهای نظارتی والدین

سالمت روانی

0/902
-0/541

0/823

نتایج روایی واگرا در هدول  4نشان میدهد هذر میانگین واریانس استخراجشده برای هریک از سازهها
در مقایسه با همبستگی آن سازه با سازههای دیگر بیشتر استب بنابراین میتوان گفت در مدل پژوهش
متغیرهای مکنون بیشتر با سؤات مربوط به خودشان تعامد دارند تا با سازههای دیگر .برای بررسی برازش
ساختاری از معیارهای مقادیر ضریب تعیین ( )R Squareمعیار استون-گیسر ( )Q2و معیار اندازۀ اثر ()f2
استفاده میشود .معیار  Q2نیز قدر پیشبینی مدل در متغیرهای وابسته را مشخص میکند.
جدول  .5شاخصهای برازش مدل ساختاری
سازه
سالمت روان
سبکهای نظارتی والدین

مقدار R Square

Q2

0/342
0/222

0/214
0/167

براسا هدول  5مقدار  R Squareبرای سازۀ سبکهای نظارتی والدین  0/222و سالمت روان
 0/342بهدست آمده است که نشاندهندۀ مقدار مناسبی است .مقادیر  Q2نیز نشان میدهد متغیرهای
درونزای هر دو سازه قابلیت پیشبینی خوبی با سازههای مربوط به خود را دارند .معیار اندازۀ اثر  f2شد
رابطۀ بین سازههای مدل را تعیین میکند .میزان بیشتر این معیار شد باتی تأثیر را نشان میدهد .مقادیر
 0/15 0/02و  0/35اندازۀ تأثیر کوچک متوسط و بزرگ یک متغیر مکنون بر متغیر مکنون دیگر است.
میزان تأثیرا متغیرها بر یکدیگر در هدول  5آمده است.
جدول  .6مقادیر شاخص اندازۀ اثر ()f2

سبکهای نظارتی والدین
اعتیاد به شبکههای اهتماعی

سالمت روان
0/195
0/098

سبکهای نظارتی والدین
0/298

مقادیر  f2در هدول  6نشاندهندۀ اندازۀ اثر مناسب برای تأثیر سازۀ اعتیاد به شبکههای اهتماعی بر
سبک نظارتی والدین و سبک نظارتی والدین بر سالمت روان را نشان میدهد .متغیر اعتیاد به شبکههای
اهتماعی نیز اندازۀ اثر نسبتاً ضعیفی را بر سالمت روان نشان میدهد .در میان سازههای زیر بیشترین تأثیر
مربوط به اعتیاد به شبکههای مجازی بر سبک نظارتی والدین است .برای بررسی برازش کلی مدل (مدل
اندازهگیری و ساختاری) از معیار  GOFاستفاده میشود .مقادیر  0/25 0/01و  0/36مقادیر ضعیف متوسط

ویژگیهای روانسنجی ...

374

و قوی برای  Gofهستند .این شاخص با استفاده از میانگین شاخص  R2و میانگین شاخصهای مقادیر
اشتراکی محاسبه میشود.
)GOF = √average (Commonality) × average (R2
GOF= √average (0/69*0/28)= 0/43

درنتیجه مقدار معیار  GOFبرابر است با  0/43که با مقایسۀ آن با مقادیر قابدقبول برای GOF

نشاندهندۀ برازش مناسب کلی مدل است.

آزمون فرضیهها
پس از تأیید روایی و پایایی برای آزمون مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش از معادت ساختاری استفاده
شده است .شکد  2و  3مدلهای خروهی نر افزار  Smart plsرا نشان میدهد.
سبک نظارتی ترکیبی

سبک نظارتی فعال

سبک نظارتی منفعد

ترکیبی
0/93
0/84

0/92

0/22
سبک
نظارتی
والدین

0/40
-0/47
عالئم جسمانی

0/76

اختالل در کارکرد

0/81

خودکنترلی
0/75
روابط اجتماعی

اجتماعی

0/85
اضطراب

افسردگی

0/34
سالمت
روان

0/28

اعتیاد به

0/81

شبکهها
ی
اجتماعی

0/85

0/72
0/79

شکل  .2ضرایب معناداری

عملکرد فردی

مدیریت زمان
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سبک نظارتی ترکیبی ترکیبی

63/04

سبک نظارتی منفعل
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سبک نظارتی فعال

60/69
26/16

0/22
سبک
نظارتی
والدین

3/84
5/78
عالئم جسمانی

اختالل در کارکرد

اجتماعی

15/78
21/55
21/97

11/02
0/34
سالمت

روان

اضطراب

افسردگی

خودکنترلی

اعتیاد به

2/30

11/62

شبکههای
اجتماعی

22/49

روابط اجتماعی

10/69
12/09

عملکرد فردی

مدیریت زمان

شکل  .3مقادیر t

جدول  .7تحلیل مسیر تأثیرات مستقیم متغیرهای اصلی پژوهش
فرضیه
اعتیاد به شبکههای اهتماعی سبک نظارتی والدین
اعتیاد به شبکههای اهتماعی سالمت روان
سبک نظارتی والدین سالمت روان

ضریب مسیر
-0/479
-0/286
-/404

مقدار t
5/787
2/305
3/843

مقادیر p
0/000
0/022
0/000

نتیجه
تأیید
تأیید
تأیید

با توهه به مقادیر ضرایب معناداری  Tو ضریب مسیر بهدستآمده از مدل شماره  3و هدول  7میتوان
نتیجه گرفت ضرایب معناداری  Tاز  1/96بیشتر است .پس در سطح اطمینان  95درصد فرضیههای پژوهشی
تأیید میشود.
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جدول  .8تحلیل مسیر اثر غیرمستقیم در الگوی پژوهش
فرضیه
اعتیاد به شبکههای مجازی سبک نظارتی والدین سالمت روان

ضریب مسیر
-0/192

مقدار T

مقادیر p

3/517

0/000

نتیجه
تأیید

با توهه به مقادیر بهدستآمده در هدول  8فرضیۀ اصلی ما مبنی بر تأثیر غیرمستقیم اعتیاد به شبکههای
مجازی بر سالمت روان با نقش میانجی سبک نظارتی والدین تأیید شده است.

بحث و نتیجهگیری
دورۀ نوهوانی با چالشهای رشد و فشارهای اهتماعی همراه استب از اینرو استفادۀ بیشازحد از شبکههای
اهتماعی میتواند خطر افسردگی و اضطراب را در نوهوانان افزایش دهد .این مسهله پیامدهایی بر سالمت
روان نوهوانان داردب بنابراین نبود مدیریت صحیح فضای مجازی موهب میشود نوهوانان با مسائلی مانند
انزوا افت اخالقی و پرخاشگری و اضطراب مواهه شوندب از اینرو هدف پژوهش حاضر بررسی روابط
ساختاری سالمت روان براسا اعتیاد به شبکههای مجازی با میانجیگری سبکهای نظارتی والدین در
دانشآموزان مقطع متوسطه است.
نتایج معادت ساختاری نشان میدهد شبکههای اهتماعی بهطور مستقیم با سالمت روان دانشآموزان رابطۀ
معناداری داردب یعنی استفادۀ زیاد از شبکههای اهتماعی سبب کاهش سالمت روان دانشآموزان خواهد شد.
هر شبکۀ اهتماعی فرهنگ ارتباطی خاص خود را دارد و هویت مطلوب خود را ترویج میدهد .سلیمانی
سعدیپور و اسدزاده ( )1395در نتایج پژوهش خود نشان دادند استفاده از شبکههای مجازی میتواند سبب
تعویق در کارها انزوا و سالمت روان در دانشآموزان شود .قناعتپور و عبداللهی ( )1397نقش شبکههای
اهتماعی بر سالمت روان را بررسی کردند و نتیجه گرفتند استفادۀ بیشازحد از اینترنت میتواند برای سالمت
روان رشد روانی و رشد اهتماعی نوهوانان و هوانان خطرآفرین باشدب به همین منظور باید مداخلههای
رفتاری و شناختی در تغییر الگوی استفاده از اینترنت صور بگیرد که نشان میدهد نتایج آنها با نتایج این
پژوهش همسو است.
هم نین نتایج نشان میدهد شبکههای اهتماعی بهطور مستقیم با سبکهای نظارتی والدین ارتباط
منفی و معناداری دارندب یعنی با استفاده از شبکههای اهتماعی شاهد تغییر میزان نظار والدین خواهیم بود.
با توهه به اهمیت رسانههای نوین شبکههای اهتماعی هزء هداییناپذیر در هامعۀ معاصر هستند .السایسر و
همکاران ( )2017در پژوهش خود فرزندپروری در عصر دیجیتال را مطالعه کردند و به اهمیت نقش والدین در
هلوگیری از آزار و اذیت اینترنتی نوهوانان پرداختند .نتایج آنها نشان میدهد اگر والدین از استراتژیهایی
که بر کنترل والدین متمرکز هستند مانند محدودکردن اینترنت یا فشار بیشازحد به فرزندان استفاده کنند
سبب بزهکاری اینترنتی در نوهوانان میشوند .هم نین شواهد نشان میدهد اثربخشی کنترل و نظار
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والدین از نظر هنسیت و قومیت متفاو است .هم نین براسا یافتههای اصالنی عظیمی و سلیمانی
( )1398بین سبک نظارتی والدین و امنیت اینترنتی ارتباط معناداری وهود دارد .برخورد صمیمانۀ والدین با
فرزندان و کنترل مناسب آنان اعتماد بیشتری را در میان اعضای خانواده فراهم میکند .فرزندی که چنین
فضایی را احسا میکند در بیان نیازهای خود دربارۀ اینترنت اتفاقاتی که در استفاده از اینترنت با آن
روبهرو میشود سؤات و مشکالتی که هنگا استفاده از اینترنت در ذهنش شکد میگیرد احسا امنیت و
راحتی بیشتری برای طرح موضوعا فوق با والدین خواهد داشت.
نتایج دیگر در این پژوهش نشان میدهد سبکهای نظارتی والدین بهطور مستقیم با سالمت روان
دانشآموزان ارتباط دارد .با افزایش نظار والدین سالمت روانی دانشآموزان افزایش مییابد و با کاهش
نظار والدین از این سالمت روانی دانشآموزان کاسته میشودب یعنی با سبکهای نظارتی والدین شاهد
افزایش یا کاهش میزان سالمت روان دانشآموزان خواهیم بود .خانواده و نوع برخورد آنها با فرزندان به
عنوان نهاد اهتماعی نقش مهمی در تحول روانشناختی فرزندان دارد .آسیب اهتماعی و بسیاری از مشکال
و اختالت روانی در نوهوانانی که والدین را بهترین دوست خود میدانند دیده نمیشود .نوهوانان در چنین
شرایطی مشکال خود را با والدین خود مطرح میکنند .در این میان رفتار و دیدگاه والدین میتواند
تسهیدکننده یا مانع هریان تکامد همههانبۀ نوهوان باشد .هم نین والدینی که از آگاهی تربیتی غنی
برخوردارند میتوانند محیط امنی را برای نوهوان خود فراهم کنند و در مشکالتشان با او همراه شوند.
مطالعا انجا شده در کشور چین نشان میدهد خانواده تأثیر پیشبینیکنندۀ معنادار و مثبتی بر سالمت روان
دانشآموز دارد (پان یانگ و چی  .)2020ناظوری و رئیسی ( )1394در پژوهش خود نتیجه گرفتند که
والدین مسهولیت مهمی در اصالح رفتارهای ناهنجار و تأمین بلوغ عاطفی و فکری فرزندان خود دارندب
بنابراین حمایت والدین در بهبود رفتار سازگاری و بهنجارشدن فرزندان امری ضروری است.
هم نین نتایج نشان میدهد اعتیاد به شبکههای اهتماعی بهطور غیرمستقیم با نقش میانجی سبکهای
نظارتی والدین با سالمت روان دانشآموزان ارتباط دارد .تداو وابستگی شدید به شبکههای اهتماعی سبب
ایجاد فاصله با محیط واقعی انزواطلبی و احسا تنهایی میشودب چراکه دریافت حمایتهای عاطفی در
دنیای مجازی با محیط واقعی تفاو دارد و این امر بهتدریج بر روابط خانوادگی و مرز دلبستگیها تأثیر
میگذارد .نتایج پژوهش گومز و همکاران ( )2017نشان میدهد بیشتر نوهوانان با استفادۀ بیشازحد از
شبکههای اهتماعی و اینترنت با رفتارهای انحرافی مواهه شدهاند .هم نین استفاده از اینترنت در میان
نوهوانان بدون کنترل والدین بیشتر از زمان کنترل والدین استب بنابراین توانمندسازی والدین برای تعدید
استفاده از اینترنت امری بسیار ضروری است .هم نین نتایج پژوهش دهیر و خلید ( )2017نشان میدهد
بیشتر والدین تماید دارند بهکمک سبکهای مختلف فرزندپروری اینترنتی در استفاده از اینترنت فرزندان خود
برای هلوگیری از بروز بیماریهای روحی و روانی نقش داشته باشند.
این پژوهش نیز مانند سایر پژوهشها محدودیتهایی داردب در پژوهش حاضر هامعۀ مورد نظر به شهر
لنگرود و دانشآموزان متوسطه دو محدود بوده است که تعمیمپذیری آن به سایر افراد باید با احتیاط انجا
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شودب از اینرو پیشنهاد میشود در تحقیقا آتی هامعۀ مورد مطالعه در سطح بزرگتر و گروههای سنی
دیگری صور بگیرد .هم نین با توهه به اینکه مدلیابی معامال ساختاری روش مبتنی بر همبستگی
است نمیتوان استنباط روابط علی از نتایج پژوهش داشت .برای استنتاج روابط علی و شفافکردن توالی
زمانی میان متغیرهای پژوهش پیشنهاد میشود مطالعا طولی صور بگیرد .محدودیت دیگر این پژوهش
غیرحضوریبودن پرسشنامه بوده است که درصد برگشتپذیری پرسشنامهها را پایین میآوردب به همین دلید
پیشنهاد میشود از تعداد نمونۀ باتتری استفاده شود تا به نمونۀ مدنظر نزدیکتر باشد.
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