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Article Type 
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 Purpose: This study was conducted with the aim of virtual 

network dependence and parenting styles in adolescents: the 

mediating role of emotion regulation. 

Materials and Methods: The research method is cross-

sectional correlation. The statistical population of this study 

consisted of all high school students (boys and girls) in Tehran 

in 1300-1400, from which 400 people were selected by 

stepwise cluster sampling. In this study, tools of virtual 

network dependence (Khajeh Ahmadi et al., 2016), perceived 

parenting styles (Bamrind, 1997) and emotional regulation 

(Garnefski and Kraaij, 2006) were used, all of which had 

acceptable validity and reliability. SPSS-V23 and Amos-V8.8 

software were used to analyze the data. Structural equation 

modeling was also used to answer the research hypotheses. 

Findings: Findings showed that the model has a good fit. The 

results showed that there is a relationship between perceived 

parenting styles and virtual network dependence in 

adolescents. Perceived parenting styles have an indirect effect 

on virtual network dependence through positive and negative 

emotion regulation (p <0.05). The results also showed that the 

indirect effect of perceived parenting styles on adolescents' 

virtual network dependence was confirmed by emotion 

regulation with 95% confidence. 

Conclusion: According to the results of the present study, 

emotion regulation strategies have an effective role in the use 

of virtual networks in adolescents and more attention should 

be paid to parenting styles in educational programs. 
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 0411 تانمسز، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 هایو سبک یمجاز هایبه شبکه یوابستگ

 میتنظ ایدر نوجوانان: نقش واسطه یفرزندپرور

 جانیه

 1یارشاد سراب تایروز
واحد اراک، دانشگاه آزاد  ،یگروه روانشناس ،یدکتر یدانشجو

 رانیاراک، ا ،یاسالم
 

 *2 ییتقوا داوود
 ،یواحد اراک، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه روانشناس ار،یدانش

  مسئول( سندهی)نو رانیاراک، ا
 

 3 یریجهانگ یمهد
 ،یواحد اراک، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه روانشناس ار،یاستاد

 .رانیاراک، ا
 

  دهیچک
و سبک یمجاز هایبه شبکه یپژوهش با هدف، وابستگ نی: اهدف
انجام  جانیه میتنظ ایدر نوجوانان: نقش واسطه یفرزندپرور های
 .شد

است.  یاز نوع همبستگ یروش پژوهش مقطع و روش ها: مواد
 دختر) متوسطه مقطع آموزاندانش هیپژوهش را کل نیا یجامعه آمار

 انیدادند، که از م لتشکی 0911-0411 سال در تهران شهر( پسر و
انتخاب  ایمرحله ایخوشه یریگنفر با روش نمونه 411ها، تعداد آن

ک، سب یمجاز یبه فضا یوابستگ یزارهاپژوهش از اب نیشدند. در ا
و  ی)گارنفسک یجانیه میادراک شده  و تنظ یفرزندپرور های
 یلقابل قبو ییایاز اعتبار و پا ی( استفاده شد که همگ6112 ج،یکرا

 افزارها از نرمداده لیوتحلهیبرخوردار بودند. به منظور تجز
SPSS-V23   وAmos-V8.8 نیاستفاده گردید. همچن 

معادالت  یابیپژوهش از مدل یهاهیبه فرض ییپاسخگو نظورمبه
 .استفاده شد یساختار

 یپژوهش نشان داد که مدل از برازش مناسب هایافتهی: هاافتهی
ادراک  یفرزندپرور هایسبک نینشان داد ب جیبرخوردار است. نتا

در نوجوانان رابطه وجود دارد.  یمجاز هایبه شبکه یشده با وابستگ
به  یبر وابستگ میرمستقیادراک شده اثر غ یفرزندپرور هایسبک
 داشته است یمثبت و منف جانیه میتنظ طهبه واس یمجاز هایشبکه

(15/1>p). هایسبک میرمستقینشان داد که اثر غ جینتا نیهمچن 
نوجوانان  یمجاز هایبه شبکه یادراک شده بر وابستگ یفرزندپرور

 .بوده است دییمورد تأ نانیدرصد اطم 15با  جانیه میبه واسطه تنظ
 میتنظ یپژوهش حاضر راهبردها جی: با توجه به نتایریگ جهینت
در  یمجاز هایاستفاده از شبکه زانیموثر در م ینقش جانیه

 هایبه سبک یتیو ترب یآموزش هایدر برنامه دینوجوانان دارند و با
 .شود یشتریتوجه ب زین نیوالد یفرزندپرور

 
 هایسبک ،یمجاز هایبه شبکه یوابستگ :یدیکل واژگان

 .جانیه میتنظ ،یفرزندپرور

_________________________________ 
1 - social networks 
2 - social inhibition 

 00/10/1000: افتیدر خیتار
 21/12/1000:  رشیپذ خیتار
  :نویسنده مسئولdavoodtaghvaei@yahoo.com 

 
 مقدمه

به عنوان ابزاری که ردپای آن در جای جای  0شبکه های مجازی
زندگی افراد دیده می شود، به جزئی جدایی ناپذیر از زندگی بشر 
بدل شده است. همانند سایر تکنولوژی ها، این تکنولوژی نیز از 

( استفاده از این 0سوءاستفاده و یا استفاده ناصحیح مصون نیست )
و اعتیاد به شبکه های ابزارها به مرور زمان می تواند وابستگی  

مجازی را در پی داشته باشد و حتی سبب تشدید اختالل هایی مانند 
(. مطالعات انجام گرفته در حوزه 6اضطراب و افسردگی شود )

استفاده از شبکه های مجازی و تاثیرات روان شناختی مثبت و منفی 
آن نتایج متفاوتی را نشان می دهد. از جمله تاثیرات روان شناختی 

و سطوح  6منفی و مخرب آن می توان به افسردگی، بازداری اجتماعی
پایین تر تفاهم و دوست داشتنی بودن و رابطه مثبت آن با احساس 

و کاهش  9( اشاره کرد که این موارد با عواطف منفی9تنهایی )
(؛ اما یکی از آسیب های این 4رضایت از زندگی همراه هستند )

(. وابستگی به شبکه 5مجازی می باشد )ابزار، اعتیاد به شبکه های 
های مجازی را خواسته ای غیرقابل کنترل برای استفاده افراطی از 
شبکه های مجازی تعریف می کنند که با بی ارزش شمردن زمان 
های سپری شده بدون اینترنت، عصبانیت و پرخاشگری شدید در 

و موارد محرومیت از آن و تخریب پیش رونده زندگی خانوادگی 
اجتماعی فرد توام است. شیوع این اختالل هم در فرهنگ های غربی 

 (.2گزارش شده است ) %92تا  %0و هم در فرهنگ های شرقی از 
عوامل زمینه ساز وابستگی به فضای مجازی را می توان در سطح 
فرد، خانواده و جامعه مطرح نمود، همچنین این پدیده در بین گروه 

انان در این بین آسیب های بیشتری را در های سنی وجود دارد، نوجو
مقایسه با سایر گروه های سنی متحمل می شوند، چرا که با مشکالتی 
در حوزه تحصیل و ورود  به بازار کار و اشتغال را برای این افراد 

(. در حوزه خانواده، از عواملی که در وابستگی 7به وجود می آورد )
قش بپردازد، سبک های به فضای مجازی می تواند به ایفای ن

(.  بر اساس نظام بوم شناختی برون 8فرزندپروری والدین می باشد )
فن برنر نظام خانواده به عنوان یک کل می تواند بر اساس سبک 
های تعاملی والدین با فرزندان، جنبه های شناختی فرزندان را متاثر 

ت مهارتوسعه  (. بر اساس مطالعات سبک های والدینی در1سازد )
 و نظارت رینظ ینیوالد یها وهیبوده و ش رگذاریتأثهای شناختی 

می تواند توانایی های نوجوانان را تحت تاثیر قرار دهد  تیحما
رفتار و ویژگی های دهد که  یمطالعات نشان م(. در همین راستا 01)

به استراتژی های تواند  یم فرزندان مسائل در برخورد با والدین
متفاوتی منجر شود که این استراتژی ها می تواند فرایند تفکر 

(. 00نوجوانان و نحوه تعبیر و تفسیر آن را تحت تاثیر قرار دهد )
بر همین اساس چنانچه خانواده دچار مشکالت روانشناختی عمده 

های باشد به دلیل از هم پاشیدگی نظام خانواده و وجود ارتباط

3 - negative emotions 
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ای برای نوجوان به بار خواهد آورد مبهم، مشکالت عمدهمعیوب و 
 کنترلی کارکرد عنوانبه را فرزندپروری سبک (. بامریند06)

و  مقتدرانه دیکتاتوری، یهاسبک به که کندمی والدین معرفی
 دیکتاتوری فرزندپروری سبک (.09) گرددیم تقسیم رانهیگسهل

 سوی از .(04) است تباطار در اعتیاد به فضای مجازی پیامدهای با

 مثبت تحولی پیامدهای با مقتدرانه فرزندپروری دیگر سبک

 رفتاریکج باالتر، خود به اتکا بیشتر، پیشرفت تحصیلی همچون

 سبک نهایت در و (05) دارد رابطه همتایان با روابط بهتر و کمتر

 ویژگی اهمال و نظارت فقدان دلیل ه نیز بهرانیگسهلفرزندپروری 

والدین با وابستگی به فضای مجازی و کاهش مهارت های  کارانه
( در پژوهش خود نشان داد 07) 0(. اوزگار02) دارد ارتباط شناختی

که سبک فرزندپروری مسامحه و مستبدانه ارتباط معناداری با 
وابستگی به فضای مجازی نوجوانان داشته و نوجوانان با سبک 

 زان اعتیاد به اینترنت را گزارشفرزندپروری بی اعتنا بیشترین می
 نمودند.

یکی از عواملی که ارتباط نزدیکی با وابستگی به شبکه های مجازی 
دارد و می تواند نقش میانجی در رابطه با متغیرهای پژوهش باشد 
تنظیم هیجان است.  الگوهای نظری اخیر، تنظیم موفق هیجان را با 
پیامدهای سالمت معنوی، روابط بین فردی، سبک های فرزندپروری 

(. برعکس، بروز 08م مرتبط دانسته اند )والدین و احساس انسجا
مشکالت در تنظیم هیجان با عوامل خطر و رفتارهای وابستگی 
همراه است. شواهد فراوانی وجود دارد که نشان دهنده ارتباط تنظیم 

(. 01هیجان با استفاده مشکل ساز از شبکه های اجتماعی است )
مجازی در مطالعات نشان می دهد که نوجوانان وابسته به فضای 

شناسایی، تمیز و یکپارچه کردن هیجانات خود و دیگران مشکل 
(. در نتیجه، به جای رفتار یا مقابله موثر، به طیف وسیعی 61دارند )

از فرارهای ناامیدانه، مثل اعمال تکانشی یا خود ویرانگری متوسل 
(. تنظیم شناختی هیجان وجه ذاتی گرایش های مربوط 60می شوند )
ای هیجانی است. در واقع تنظیم هیجان اعمالی است که به پاسخ ه

برای تغییر یا تعدیل یک حالت هیجانی مورد استفاده قرار می گیرد. 
طبق مطالعات، افراد پرخاشگر بسیاری از تجربه های هیجانی خود 
را سرکوب می کنند و عاطفه منفی و بازداری اجتماعی بیشتری را 

داری هیجانی و عاطفه منفی باعث (. باز66از خود نشان می دهند )
-افزایش ترشح کورتیزول و افزایش فعالیت محور هیپوتاالموس

آدرنال و اختالل در تنظیم پاسخ های فیزیولوژیکی به -هیپوفیز
استرس شده و همه اینها باعث عالئم خشم و پرخاشگری می شوند 

(. وجود یک شخصیت پخته و بالنده که قدرت تنظیم هیجانی 69)
یی دارد و از سرکوبی و بازداری هیجانی جلوگیری می نماید می باال

تواند به فرد کمک کند تا با شناسایی منبع مشکالت و تعارض های 

خود، در صدد برطرف کردن آنها برآید و جلوی بسیاری از هزینه 
هایی که بر حوزه بهداشت و درمان تحمیل می شود گرفته شود 

توانایی فهم هیجانات، تعدیل تجربه  (. تنظیم شناختی هیجانی، به64)
(. پژوهش های انجام شده 65هیجانی و ابراز هیجانات اشاره دارد )

نشان داده است که تنظیم هیجان سازگارانه با عزت نفس و تعامالت 
اجتماعی مثبت، مرتبط است و افزایش تجربه های هیجانی مثبت 

پاسخ مناسب  باعث مواجهه موثر با موقعیت های استرس زاده شده و
(. همچنین، 62به موقعیت های اجتماعی را افزایش می دهد )

تحقیقات نشان داده است که راهبردهای تنظیم هیجان با پریشانی 
روانشناختی مرتبط بوده و سازگاری بعدی فرد را پیش بینی می کند 
و تمرکز بر مهارت های تنظیم شناختی هیجان می تواند در پیش 

(. پژوهش های دیگر 67ت روانی، موثر باشد )بینی و درمان مشکال
نیز نشان داده است که تنظیم شناختی هیجان، سازگاری مثبت را 
پیش بینی می کند و ارزیابی مجدد به عنوان یک راهبرد تنظیم 

(. در 68هیجان با بهزیستی و سالمت روانی باال، مرتبط است )
همبسته های مجموع می توان گفت که راهبردهای تنظیم هیجان از 

اساسی آسیب شناسی روانی است. افرادی که در تنظیم هیجانات 
اختالل دارند، ممکن است بیشتر متمایل به تنظیم هیجانات منفی با 

(. به عالوه 61فعالیت هایی باشند که با لذت آنی همراه است )
مکانیسم هایی که در رابطه بین تنظیم هیجان و وابستگی به شبکه 

قش میانجی دارند، معلوم نیستند. برای درک بهتر های اجتماعی ن
ضروری است چگونگی ارتباط تنظیم هیجان با وابستگی به شبکه 
های مجازی را برای طراحی مداخالت موثر در جهت کاهش 

 (.91وابستگی به این شبکه ها فهمیده شود )
این پژوهش جهت پاسخگویی به این سوال روابط علّی میان وابستگی 

های مجازی بر اساس سبک های فرزندپروری ادراک شده به شبکه 
با میانجیگری تنظیم هیجان را در قالب یک مدل علّی بررسی خواهد 
کرد. این روابط و فرضیه های مرتبط با آن در مدل مفهومی )شکل 

( مشاهده می شود. در این مدل، متغیرهای سبک های فرزندپروری 0
زا و متغیر وابستگی به شبکه ادراک شده، به عنوان متغیرهای برون

های مجازی به عنوان متغیر درونزا در نظر گرفته شده است. 
همچنین، در این مدل متغیر تنظیم هیجان به عنوان متغیر میانجی یا 
واسطه ای وارد مدل شده اند و هدف از این پژوهش بررسی اثرهای 

ازی جمستقیم و غیرمستقیم این متغیرها بر وابستگی به شبکه های م
بنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این  نوجوانان است.
: آیا می توان وابستگی به شبکه های مجازی را بر سوال است که

اساس سبک های فرزندپروری با میانجیگری تنظیم هیجان پیش بینی 
 نمود؟

_________________________________ 
1 - Özgür 
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 . مدل پیشنهادی پژوهش0شکل 

 مواد و روش ها
-ها توصیفیروش پژوهش حاضر، به لحاظ روش گردآوری داده

ی آمار همبستگی از طریق الگویابی معادالت ساختاری است. جامعه
پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه )دختر و 

به که مشغول  0911-0411پسر( شهر تهران در سال تحصیلی 
دربارۀ حجم نمونه در پژوهشهای  تحصیل بودن، تشکیل دادند.

مربوط به روش تحقیق همبستگی از نوع مدل معادالت ساختاری 
نظرات گوناگون وجود دارد ولی همه بر این موضوع توافق دارند که 
مدل معادالت ساختاری شبیه تحلیل عامل از فنون آماری است که 

 یابی معادالت ساختاریاشد در مدلبا نمونۀ بزرگ قابل اجرا می ب
بسیاری از  زعمبهدر مورد حجم نمونه توافق کلی وجود ندارد اما 

نفر  611پژوهشگران حداقل حجم نمونه در معادالت ساختاری 
نفر از دانش  951. بنابراین حداقل نمونه پژوهش حاضر باشدیم

نش دا 411آموزان بود، که با در نظر گرفتن ریزش های احتمالی 
دانش آموز پسر( به عنوان نمونه  611دانش آموز دختر و  611آموز )

پژوهش انتخاب شد. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی 
ای چند مرحله ای بود. بدین صورت که از میان مدارس خوشه

انتخاب و سپس  از هر  6و  4متوسطه در شهر تهران ابتدا مناطق 
اب شد و سپس از هر مدرسه منطقه، دو مدرسه به تصادف انتخ

چهار کالس به تصادف انتخاب و در نهایت پرسشنامه ها در میان 
دانش آموزان آن کالس ها  توزیع شد. الزم به ذکر است به منظور 
روش گردآوری داده ها با توجه به شرایط بهداشتی کشور )شیوع 
ویروس کرونا( پژوهشگر با دسترسی به گروه های فعال در شبکه 

مجازی دانش آموزان )گروه های که به منظور برگزاری کالس های 
های آنالین در شبکه های مجازی ایجاد شده اند(، بعد از توضیح 
اهداف پژوهشی، اقدام به ارسال پرسشنامه ها به گروه ها نمود. الزم 
به ذکر است که تمامی مشخصات و اطالعات دانش آموزان به 

 صورت محرمانه باقی ماند.
 

 ابزارهای پژوهش
پرسشنامه وابستگی به فضای مجازی خواجه احمدی و همکاران: 

این پرسشنامه را  0915خواجه احمدی، پوالدی و بحرینی در سال 
گویه است و بر اساس مقیاس لیکرت  69طراحی کرد که شامل 

)کامال موافق، تا اندازه ای موافق، بی نظر، تا  اندازه ای مخالف و 
مولفه عملکرد  4اری می شود. این پرسشنامه شامل مخالف( نمره گذ

 نیاولفردی، مدیریت زمان، خودکنترلی و روابط اجتماعی است. 
 یط یسنجروان ندیو در فرا یطراح هیگو 67نسخه پرسشنامه با 

_________________________________ 
1 - Permissive 

 یی. شاخص و نسبت روادیحذف گرد هیگو 0 یمحتو ییانجام روا
عامل  لیتحل . محاسبه شد. براساس82/1و  15/1 بیبه ترت یمحتو

و ابعاد  افتی لیتقل هیگو 69پرسشنامه به  یهاهیتعداد گو یاکتشاف
و  یخودکنترل زمان،تیریمد ،یفرد لکردعامل عم 4پرسشنامه در 
 ییای. پادیگرد یبنددسته 471/57 ینیبشیبا توان پ ،یروابط اجتماع

 محاسبه شد. 16/1کرونباخ  یآلفا بیبا ضر یدرون
فرزندپروری ادراک شده بامریند: این پرسشنامه سبک های 

پرسشنامه توسط بامریند برای بررسی الگوهای نفوذ وشیوه های 
ماده است  91فرزندپروری ساخته شده است. این پرسشنامه شامل 

ماده به شیوه  01، 0ماده ازآن به شیوه آزادگذاری مطلق 01که 
در امر ماده دیگر به شیوه اقتدار منطقی والدین  01و  6استبدادی

پرورش فرزند مربوط می شوند. در این پژوهش آزمودنی ها با 
درجه ای  5مطالعه هر ماده نظر خود را برحسب یک مقیاس 

)کامالمخالفم، مخالفم،تقریبا مخالفم، موافقم و کامال موافقم( 
نمره گذاری شده وبا  4مشخص کنند که بعدا و به ترتیب از صفر تا 

ر مورد آزاد گذاری مطلق، استبدادی و جمع نمرات، سه نمره مجزا د
اقتدار منطقی برای هر آزمودنی به دست می آید. در ایران اسفندیاری 

، برای 21/1پایایی بازآزمایی این ابزار را برای سبک سهل گیرانه 
گزارش کرده  79/1و برای سبک مقتدرانه  77/1سبک استبدادی 

فاده از تحلیل ( با است0910است. حسینی دولت آبادی و سعادت )
عاملی اکتشافی روایی سازه این پرسشنامه را بررسی و ساختار سه 
عاملی آن را تایید کرده اند. بر اساس مطالعه ان ها سبک 

درصد  7/40درصد، سبک مستبدانه  0/45فرزندپروری سهل گیرانه 
درصد کل واریانس مقیاس فرزندپروری را تبیین  9/44و مقتدرانه 

ار عاملی سواالت روی هریک از زیر مقیاس ها می کند. بعالوه ب
گزارش شده است که نشاندهدنده روایی مطلوب  74/1تا  58/1بین 

 70/1این ابزار است. همچنین آن ها ضریب پایایی کلی این ابزار را 
و برای سبک  26/1، سبک مستبدانه 26/1و برای سبک سهلگیرانه 

 گزارش کرده اند. 75/1مقتدرانه 
نظیم هیجانی گارنفسکی و کرایج: پرسشنامه خودتنظیمی پرسشنامه ت

ای است که راهبردهای گویه 92گارنفسکی و کرایج یک ابزار 
ی ی زندگزااسترسخودتنظیمی را در پاسخ به حوادث تهدیدکننده و 

ی از یک )هرگز( تا پنج )همیشه( بر حسب ادرجهی پنج هااندازهدر 
: سرزنش خود، سرزنش دیگران، سنجدیمزیرمقیاس زیر  1

نشخوارگری، فاجعه انگاری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر 
ی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه وسیع و پذیرش. نمره زیربرنامه

بیشتر، نشان دهنده استفاده بیشتر فرد از آن راهبرد شناختی محسوب 

2 - Authoritarian 

وابستگی به شبکه 

 های مجازی

سبک های  تنظیم  هیجانی

 فرزندپروری
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دامنه  ی این پرسشنامه درهااسیمق. ضریب آلفا برای خرده شودیم
ی آن به شیوه هااسیمقو ضریب اعتبار خرده  80/1تا  70/1

گزارش  20/1تا  48/1ماده در دامنه  04بازآزمایی به فاصله زمانی 
هم در امتداد یک بعد  توانیمشده است. راهبردهای خودتنظیمی را 

 یامقابلهدر نظر گرفت )مقابله شناختی( و هم به دو نوع راهبرد 
ه )مثبت/کارآمد( و کمتر سازش یافته بیشتر سازش یافت

)منفی/ناکارآمد( تقسیم کرد. تمرکز مجدد مثبت/تمرکز بر 
( شماری تیاهمکمی، ارزیابی مجدد مثبت/دیدگاه وسیع )زیربرنامه

ی بیشتر سازش یافته هستند و امقابلهو پذیرش راهبردهای 
گری، دیگر سرزنش گری، نشخوار فکری و فاجعه خودسرزنش

 شوندیمی کمتر سازش یافته محسوب امقابلهز راهبردهای نمایی ا
ی این آزمون را هااسیمق(. در ایران نیز ضریب آلفا برای خرده 90)

و همچنین ضریب اعتبار این عوامل را به  10/1تا  26/1در دامنه 
به دست  88/1تا  75/1شیوه بازآزمایی با فاصله زمانی یک هفته بین 

ی اصلی نشان داده است هامؤلفهل عامل به شیوه . نتایج تحلیاندآورده

که پرسشنامه خودتنظیمی یک ساختار هفت عاملی دارد که شامل 
ی، ارزیابی مثبت/دیدگاه وسیع، زیربرنامهتمرکز مجدد مثبت/

پذیرش، سرزنش دیگران، سرزنش خود، نشخوار فکری و فاجعه 
ساس انگاری است. روایی محتوایی پرسشنامه خودتنظیمی، بر ا

ی بررسی و ضرایب توافق شناسروانداوری هشت نفر از متخصصان 
محاسبه شد. در پژوهش  16/1تا  80/1از  هااسیمقکندال برای زیر 

( آلفای کرونباخ راهبردهای منفی 96خداپناه و همکاران )
 به دست آمد. 81/1)ناکارآمد( 

از مدل  با توجه به ماهیت سئوال پژوهش و فرضیه های پژوهش
الزم به ذکر است برای تجزیه  سازی معادالت ساختاری استفاده شد.

 Amosو  SPSS-19و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری 

V7.80  .استفاده شد 
 

 یافته ها
 .است شده آورده( 0) جدول درمتغیرهای پژوهش  یفیتوص یهاافتهی

 

 های پژوهشمقیاسهای توصیفی خرده. یافته0جدول 
 شاخص آماری

 مقیاس
 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین

 0.26- 1.05 8.15 68.57 آزادگذاری

 1.10- 1.12- 2.79 90.14 استبدادی

 0.01- 1.42 7.55 61.69 مستبدانه

 0.22- 1.11 5.71 69.90 تنظیم شناختی هیجان مثبت

 0.11- 1.11- 2.46 66.04 شناختی هیجان منفیتنظیم 

 0.08- 1.92- 5.71 65.92 عملکرد فردی

 0.25- 1.15 9.16 05.91 مدیریت زمان

 1.61- 1.26- 9.88 8.05 خودکنترلی

 0.11- 1.19- 9.12 01.19 روابط اجتماعی

سبک های فرزندپروری نتایج جدول نشان می دهد از بین مؤلفه های 
تایج نبیشترین میانگین مربوط به سبک استبدادی است.  ادراک شده،

مربوط به اجرای مدل در حالت استانداردشده و استاندارد نشده به 

های برازش تحلیل مسیر مدل اولیه همراه برخی از مهمترین شاخص
 ارائه شده است.  9و  6در  شکل و جدول 
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 202... یها و سبک یمجاز یها به شبکه یوابستگ        

 0411 تانمسز، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 . مدل در حالت ضرایب استاندارد نشده6شکل 

 
 . مدل در حالت ضرایب استاندارد شده9شکل 

 
 مدل. شاخص های برازش 6جدول 

 نام شاخص
 شاخص های برازش

 حد مجاز مقدار

𝝌𝟐 

𝒅𝒇
 9کمتر  از  6.64 

 0/1کمتر از 0RMSEA 1.15میانگین خطای برآورد()ریشه 
6CFI)1/1باالتر از  1.12 )برازندگی تعدیل یافته 

9NFI)1/1باالتر از  1.15 )برازندگی نرم شده 
4GFI)1/1باالتر از  1.17 )نیکویی برازش 

5AGFI1/1باالتر از  1.15 اصالح شده()نیکویی برازش 

به طور کلی در کار با برنامه اموس هر یک از شاخص های بدست 
آمده به تنهایی دلیل برازندگی یا عدم برازندگی مدل نیستند و این 
شاخص ها را در کنار هم بایستی تفسیر نمود. مقدارهای بدست آمده 
برای این شاخص ها نشان می دهد که در مجموع الگو در جهت 

_________________________________ 
1 Root Mean Square Error Approximation 
2 Comparative Fit Index 
3 Normed Fit Index 
4 Goodness of Fit Index 
5 Goodness of Fit Index 

نکه با توجه به ای اسبی برخوردار است.تبیین و برازش از وضعیت من
های ی آزمون شده باال، مسیرهای بین متغیرها همان فرضیههامدلدر 

پژوهش هستند، در ادامه به همراه جداول اثرات مستقیم و 
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ی پژوهش پرداخته شده است. هاهیفرضغیرمستقیم به آزمون سایر 
 .ردیگیمبرای آزمون این فرضیه اثر مستقیم مورد بررسی قرار 

 

 

 وابستگی به شبکه های مجازی بر سبک های فرزندپروری ادراک شده میمستق. ضرایب و معناداری اثر 9جدول 
 sig آماره معناداری استانداردشده β نوع اثر متغیر مالک متغیر پیش  بین
سبک های 

فرزندپروری ادراک 
 شده

وابستگی به شبکه 
 مجازیهای 

 1.116 15.-9 66.-1 مستقیم

سبک های آید این است که برمی 9آنچه از نتایج جدول 
اثر مستقیم معنادار بر وابستگی به شبکه فرزندپروری ادراک شده 
(. بدین ترتیب می توان گفت p<15.1های مجازی داشته است )

 یفرزندپرور یسبک ها نیبفرضیه اول پژوهش پذیرفته شده و 

در نوجوانان رابطه  یمجاز یبه شبکه ها یادراک شده با وابستگ
برای آزمون این فرضیه اثر غیرمستقیم مورد بررسی قرار  وجود دارد.

 .ردیگیم

 
 

 وابستگی به شبکه های مجازی بر سبک های فرزندپروری ادراک شده میرمستقیغ. ضرایب و معناداری اثر 4جدول 
 sig آماره معناداری استانداردشده β نوع اثر متغیر مالک متغیر پیش  بین

سبک های فرزندپروری 
 ادراک شده

وابستگی به 
شبکه های 

 مجازی

غیرمستقیم)به واسطه تنظیم 
 هیجان مثبت(

1-.64 9-.52 1.110 

سبک های فرزندپروری 
 ادراک شده

وابستگی به 
شبکه های 

 مجازی

غیرمستقیم)به واسطه تنظیم 
 هیجان منفی(

1-.05 6-.90 1.165 

ین در رابطه بتنظیم شناختی هیجان جهت بررسی اثر متغیر میانجی 
وابستگی به شبکه های  اهای فرزندپروری ادراک شده بسبک

استفاده یک روش مورد مجازی، از آزمون سوبل استفاده گردید. 
برای سنجش معنی داری اثر متغیر واسطه  آزمون سوبل است که 

با استفاده از  Zرا نسبت به توزیع بهنجار  abمعنی داری  ماًیمستق
. بدین ترتیب که پس از سنجدیخطای استاندارد متغیر میانجی م

تقسیم حاصل ضرب دو ضریب غیر استانداردی که مسیرهای متغیر 
بر خطای استاندارد این حاصلضرب، نسبت  هنددیواسطه را تشکیل م

؛ اگر نسبت شودیبدست آمده با جدول توزیع بهنجار مقایسه م
که اثر  شودیباشد نتیجه گرفته م 12/0تر از بدست آمده بزرگ

برای اعمال روش سوبل جهت تعیین  متغیر میانجی معنی دار است.
 :معنی داری این رابطه معادله زیر باید محاسبه گردد

z-value 

= a*b/SQRT(b6*sa
6 + a6*sb

6 + sa
6*sb

6) 
  bs6و   b  ،as6ضریب مسیر bو  aضریب مسیر  aدر این معادله 

مسیرهای  .باشندیم bو  aبترتیب خطاهای استاندارد مسیرهای 
 نشان داده شده است. 9-4مورد نظر در شکل 

 
 در مدل میانجی رهایمس. نمودار 4شکل 

استفاده از این فرمول ضرایب غیر استاندارد و خطای بنابراین برای 
.  سوبل معتقد است که این باشدیاستاندارد دو مسیر مورد نیاز م

مجانب دارای توزیع بهنجار است و زمانیکه این  یانسبت به گونه
بزرگ منجر به رد  یهاباشد برای نمونه ±12/0نسبت بزرگتر از 

-آنچه از نتایج جدول فوق برمی. گرددیم 15/1فرض صفر در سطح 

م اثر غیرمستقی سبک های فرزندپروری ادراک شدهآید این است که 
بر وابستگی به شبکه های مجازی به واسطه ی تنظیم هیجان مثبت 

 (. p<15.1و منفی داشته است )
 

 نتیجه گیری
و سبک  یمجاز یبه شبکه ها یوابستگپژوهش حاضر با هدف 

انجام  جانیه میتنظ یدر نوجوانان: نقش واسطه ا یفرزندپرور یها
شد. نتایج نشان داد که بین سبک های فرزندپروری ادراک شده با 
وابستگی به شبکه های مجازی در نوجوانان رابطه وجود دارد. نتایج 
پژوهش با یافته های کاپنز  و کولمانز، مارتینز و همکاران، سماتانا 

پژوهش یاوز و سلوک نشان داد تعامل همخوانی دارد. در این راستا، 
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های نوجوانان با خانواده پیش بینی کننده رفتار اجتماعی و تعامل 
های برخط نوجوانان با همساالن آنها است. پژوهش دیگری در این 
زمینه نشان داد بچه های بزرگ شده در خانواده های با سبک 

ت به فرزندپروری اقتداری نمره باالتری در رشد اجتماعی نسب
خانواده های با سبک های فرزندپروری مستبد و سهل گیرانه کسب 
می کنند. هر چند بسیاری از رفتارهای دانش آموزان تحت تاثیر 
سبک های فرزندپروری والدین در دوران کودکی آنها است و آن 

( ذکر کرده اند ابعاد سبک 99چنان که عیسی زادگان و همکاران )
از رفتارهای فرزندان در سن نوجوانی  های فرزندپروری بر بسیاری

و جوانی مانند فرار از خانه تاثیر دارد. اما همان طور که مازمن و 
یوسلول خاطر نشان کرده اند باید توجه داشت عوامل بسیار دیگری 
در این زمینه دخیلند؛ از جمله فشار اجتماعی )هنجارهای اجتماعی( 

که بر برداشت به شرکت یا عدم شکرت در شبکه های مجازی 
یادگیرندگان از شبکه و متعاقبا استفاده از آن نیز تاثیر دارد. در 
مطالعه چماگوس و همکاران سبک های مقتدرانه و مستبدانه به 
عنوان دو سبک غالب والدین در استفاده از شبکه های مجازی معرفی 
شده اند. والدین مقتدر در خصوص چگونگی استفاده فرزندانشان از 

ای مجازی و ساعات دسترسی به اینترنت قوانین صریح و شبکه ه
روشنی دارند و راهنمای خوبی برای فرزندانشان هستند. اما به کار 
گرفتن سبک فرزندپروری مستبدانه در استفاده از شبکه های مجازی 
باعث می شود که اعضای خانواده به سختی در خصوص مباحث 

 به راحتی نمی توانندمربوط به شبکه های مجازی گفتگو کنند، 
راجع به دسترسی به اینترنت صحبت کنند و والدین در مورد استفاده 
از شبکه های مجازی، نظرشان را به فرزندان تحمیل می کنند. اگر 
چه والدین ممکن است در چگونگی کنترل و اجتماعی کردن 
فرزندان خود با یکدیگر تفاوت داشته باشند، ولی همه والدین در 

تربیت و نظارت بر فرزندان نقش اصلی را بر عهده دارند.  تعلیم و
نتایج متفاوت می تواند متاثر از زمینه مورد مطالعه و اثرات فرهنگ 

 بر شیوه های فرزندپروری باشد.
در تبیین نتایج بدست آمده می توان چنین بیان نمود از آنجا که در 

ذیر، انعطاف ناپ این شیوه والدین تنبیه کننده، محدود کننده، ناراضی،
کنترل گر، متوقع و صریح هستند، و به نیاز کودکان در حداقل میزان 
خود پاسخ می دهند، و در رفتار خود با فرزندان کنترل زیادی اعمال 
می نمایند و هیچ گونه استداللی برای محدودیت هایشان ارائه نمی 

ضی دهند در نتیجه فرزندان والدین مستبد ناخشنود و معموال نارا
هستند و به دلیل فشار و کنترل شدیدی که از جانب والدین بر آنها 
اعمال می شود رابطه نزدیک و صمیمی با والدین خود ندارند که این 
روابط سرد میان والدین و فرزندان با افزایش اعتیاد به فضای مجازی 
مستقیم و معنادار دارد. در شیوه مقتدرانه، والدین، کودکان را به 

ل تشویق می کنند و بین میزان پاسخدهی و میزان کنترل و استقال
توقع آنها تعادل وجود دارد. فرزندان والدین مقتدر، شاد و سرحال 
هستند اما دانش آموزان دارای والدین مستبد ناخشنود و معموال 
ناراضی هستند. فرزندان دارای والدین مقتدر و سهل گیر، گرم و 

را در خانواده به وجود می آورند. پذیرا هستند و جوّی صمیمانه 
ارتباط های نزدیکی میان فرزندان و والدین وجود دارد، آنها از 
فرزند خود انتظار دارند که قاطع، دارای حس مسئولیت پذیری 

اجتماعی، خودنظم جو و مشارکت کننده باشند. این فرزندان افرادی 
ر دارند، ب مستقل بار می آیند، که اغلب رفتار اجتماعی شایسته ای

رفتارهای خود کنترل داشته و با دوستان و همساالن خود رفتار 
دوستانه ای دارند و از اعتیاد به فضای مجازی پایین تری برخوردارند. 
والدین سهل گیر ممنوعیت و محدودیت اندکی برای آنها قائل می 
شوند. چون معتقدند که ترکیبی از حمایت و تامین نیازهای کودک 

محدودیت باعث می شود تا کودک خالق، و با اعتماد  و نداشتن
شود. والدین سهل گیر با روابط گرم و پذیرا، کنترل چندانی روی 
فرزندان خود ندارند و فشار کمتری روی آنان اعمال می کنند. 
کودکان خانواده های سهل گیر عزت نفس و مهارت های اجتماعی 

ی و می توانند روابط گرم باالتری دارند، افسردگی در آنها کمتر است
با والدین خود داشته باشند. فرزندان این شیوه غیرفعال بوده ولی دارای 
سازگاری روانی باالیی می باشند. این گروه از والدین را می توان در 
دو زیر گروه جای داد: الف( والدین دموکراتیک: کامال آسان گیر 

نسبت به بوده و حس وظیفه شناسی، توجه و تعهد بیشتری 
فرزندانشان دارند. ب( والدین غیر رهنمودی: هیچگونه کنترلی را 
برای کودکانشان جایز نمی دانند. از این رو پیشنهاد می شود تا 
آموزش مهارت های مربوط به سبک های فرزندپروری به والدین 
و آگاه سازی آنها از چگونگی اعمال سبک مناسب در زندگی 

های مستمر و دنباله دار انجام پذیرد و خانوادگی به صورت کارگاه 
به شناسایی مالک های تاثیربخشی سبک های فرزندپروری بر روی 
اعتیاد به فضای مجازی نوجوانان در پژوهش های آینده پرداخته 

 شود.
بامریند در بررسی هایش دریافت که والدین مقتدری که پذیرنده و 

ی کنند، در تحول پاسخ دهنده هستند و کنترل متوسطی را اعمال م
شایستگی اجتماعی و تنظیم هیجانی فرزندان خود در مقایسه با سبک 
های فرزندپروری سهل انگارانه و مستبدانه به میزان بیشتری تسهیل 
کننده هستند. در مقابل، نظارت و کنترل ضعیف، استفاده نامتناسب 
از کنترل و یک ارتباط هیجانی منفی بین والدین و کودک به طور 

سیعی با بزهکاری کلی یا مشکالت رفتاری آنان در آینده مرتبط و
بوده است. در واقع نبود حمایت والدینی قوی یا حمایت همساالن می 
تواند منجر به احساس عدم شایستگی و ارزشمندی شود در چنین 
شرایط خانوادگی افراد به اینترنت و شبکه های مجازی مرتبط با 

واقعیت استفاده می کنند. در خانواده های آن به عنوان راه فراری از 
با سبک آسان گیر معموال فرزندان آزادی عمل خیلی زیادی دارند 
که فراتر از چارچوب تعریف شده برای نوجوانان است و آنها را 
معرض خطر قرار می دهد. در خانواده های مستبد بر خالف خانواده 

قدرت والدین  های مقتدر که رابطه متعادل و حساب شده است بر
بیش از اندازه تاکید می شود. والدین مستبد می کوشند تا رفتارها و 
نگرش های فرزندان خود را در مطابقت با مجموعه استانداردهای 
تدوین شده از طرف قدرت های باال شکل دهی، کنترل و ارزیابی 
کنند. آنها اطاعت را تنها راه برای جلوگیری از تعارض هنگام 

ید و رفتارهای کودک با تفکرات والدین می دانند و اختالف عقا
معتقدند که کودک باید جایگاه والدین را درک نموده و به آنها 
احترام بگذارد. در چنی خانواده ای، تصمیم گیرنده و تعیین کننده 
وظایف دیگر اعضای خانواده فرد مستبد است و چندان به امیال و 
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و این امر باعث افزایش تنظیم خواسته های فرزندان توجه نمی شود 
هیجانی منفی می گردد؛ بنابراین در سایه چنین جوّی تعارضات 
زیادی می تواند بین اعضای خانواده شکل بگیرد. این بدان معنا است 
که با افزایش تعارض،  گسستگی و سبک خانوادگی مستبد در 

ی م خانواده، میزان وابستگی به فضای مجازی را در نوجوانان افزایش
 دهد.

در یک جامعه از جمله محدودیت های این پژوهش است که 
محدود انجام شده است نسبت به تعمیم نتایج به جوامع دیگر باید 

گیری متغیرها جانب احتیاط را رعایت نمود. محدودیت ابزار اندازه
که فقط از پرسشنامه های خودگزارشی استفاده گردیده است. 

ی پژوهش حاضر از نوع مطالعات داده ها و تحلیل هاهمچنین 
مقطعی است و از این رو نتیجه گیری علّی در مورد داده ها صحیح 
نیست. و باید پژوهش های طولی در این باره صورت بگیرد. بر این 
اساس، انجام پژوهش مشابه در مورد دانش آموزان در پایه های 

ج این یتحصیلی متفاوت پیشنهاد می شود. همچنین با  استناد به نتا
پژوهش، به مسئوالن و برنامه ریزان آموزش و پرورش، مشاوران و 
روان شناسان پیشنهاد می شود تا با برنامه ریزی های مناسب و با 
توجه به نیاز نوجوانان و ایجاد فضایی برای ارضای آن، از وابستگی 
افراطی نوجوانان به اینترنت پیشگیری کنند و نیز برای باال بردن 

جانی در نوجوانان به طرح ریزی دقیق برنامه هایی بپردازند تنظیم هی
تا بتوانند نوجوانان را در جهتی هدایت کنند که قادر باشند توانیی 
های خود را در خودباوری به ظهور برسانند و در مقابله با موقعیت 
های بحرانی زندگی روش های واقع بینانه ای را به کار ببرند. 

شود با استفاده از آموزش، استفاده از شیوه های پیشنهاد می همچنین 
تربیتی مناسب و کارآمد و برنامه ریزی های کاربردی، فرهنگ 
استفاده از اینترنت ایجاد شود تا از مشکالت جسمانی و روان 

 شناختی اعتیاد به شبکه های مجازی جلوگیری گردد.
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