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 مقدمه 

ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،  های نو، ابداعات و اختراعات در هر عصری، تمامی جوانب زندگی انسان ظهور پدیده

فناوری اطالعات و ارتباطات، تحوالت  آموزشی و غیره را تحت تأثیر خود قرار داده است. در عصر حاضر نیز، با ظهور و توسعه

در واقع، عصری که در آن  (.1394نسب، العات با شتابی فزآینده در حال گسترش است )دلیر ناصر و حسینیجهان با محوریت اط

کنیم عصر سرعت، تحول، فرصت ها، تهدیدها، ناپایداری ها در روابط انسانی و اجتماعی، اطالعات و ارتباطات دیجیتالی زندگی می

این بین، رسانه ها به عنوان یکی از نهادهای عظیم در تحول زندگی  و خالصه عصر عصیان های اجتماعی و فرهنگی است. در

بشر رفته رفته نقش و جایگاه پیچیده به خود گرفته و به عنوان عاملی سرنوشت ساز و تعیین کننده در انتخاب انسان امروزی، 

 تحول با همراه ارتباطات و اطالعات فناوری از حاصل پیشرفت های (. به همین سبب،1387، و همکاران )پاشایی مطرح است

، و همکاران است )آریانی داده قرار تأثیر خود تحت را ها انسان عمل کار، تفکر، ارتباط، شیوه جمله از رسانه ای، حوزه های زیادی،

 هایهای مختلف ارتباطی در سال های اخیر، شکل گرفته، شبکه های جدید که بر اثر ادغام فناوری از جمله پدیده .(1394

اجتماعی است، به طوری که رسانه های اجتماعی به یک مهارت جدید و مهم برای همه و حتی کسانی که درک باالیی از فناوری 

 می نمایند به طوری که استفاده اینترنت از دنیا در عظیمی جمعیت امروزه، (.1391ندارند، تبدیل شده است )کیا و نوری مزدآبادی، 

 مطالعات، از برخی متأسفانه کرده است، ایجاد ارتباطات زمینه در که مثبتی تحوالت و فناوری این بی شمار وجود مزایای با

 اینترنتی اشاره اعتیاد به می توان آن عوارض مخرب ترین جمله از که داده اند از اینترنت نسبت استفاده به را خطرناکی عوارض

نیک، پیام های کوتاه، چت روم ها و غیره روش هایی برای گسترش و با این وجود، پست الکترو (.1393، و همکاران )بیرامی نمود

هایی هستند که این روزها در کانون توجه کاربران های اجتماعی، نسل جدیدی از پایگاهحفظ روابط اجتماعی شده اند. شبکه

ای از کاربران اینترنتی با ویژگی ر کدام دستهکنند و هها بر مبنای تشکیالت آنالین فعالیت میگونه پایگاهاند. ایناینترنت قرار گرفته

دانند که امکان دستیابی به شکل جدیدی از های اجتماعی میای از رسانههای اجتماعی را گونهآورند. شبکهخاص را گرد هم می

 بزرگی همزیستی و اجتماع نوعی فضای مجازیاند. از این رو، گذاری محتوا در اینترنت را فراهم آوردهبرقراری ارتباط و به اشتراک

، بحث 1960. نخستین بار در سال (1387پیوندند )کوثری،  هم می به جهان سراسر در آن کاربران و رایانه ها میلیون که است

نخستین سایت شبکه اجتماعی به  1997نیوز در ایاالت متحده آمریکا مطرح شد، پس از آن در های اجتماعی در دانشگاه ایلیشبکه

های شبکه اجتماعی سایتانفجار تجارت در وب 2002راه اندازی شد. اما بعد از سال  1نترنتی سیکس دگرسس دات کامآدرس ای

و غیره باعث تحول عظیم در این عرصه و شکوفایی شبکه های اجتماعی شد. اما در سال  4فرندستری ،3ارکوت ،2مانند لینددین

میلیون کاربر الاقل هفته ای یک بار از فیس بوک استفاده  845اعث شد که به زبان های مختلف، ب 5با ایجاد فیس بوک 2008

کنند. به طوری که به جز دو کشور روسیه و چین، فیس بوک در سایر کشورهای جهان بزرگ ترین و پر تعداد ترین شبکه های 

جمله عوامل بروز افسردگی، (. پژوهش های متعدد نشان داده اند که از 1393، و همکاران اجتماعی محسوب می شود )فتحی

آموزان، گسترش صنعت ارتباطات و به ویژه فضای مجازی و شبکه اضطراب و استرس در نوجوانان و جوانان به خصوص در دانش

گردد. این خلق افسرده به های اجتماعی است. افسردگی یکی از مواردی است که به صورت یک خلق افسرده ثابت مشخص می

-در فکر کردن و تمرکز کردن، تغییر در فعالیت های حسی حرکتی و اختالل در خواب و اشتها شرح داده میتوانایی  صورت کاهش

استرس واکنش نامطلوب افراد در برابر فشارهای شدید یا انواع موارد دیگری است که  (. هم چنین،2000، 6و همکاران شود )اندروز
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(. در مقابل استرس، اضطراب یک احساس ناخوشایند و ناصحیح بیم از 5200، 1و همکاران شود )جاکوپبر نوجوانان تحمیل می

آینده است که اغلب با عالیم فیزیولوژیکی همراه است. از این رو، اضطراب، استرس و افسردگی موجب بسیاری از مشکالت روانی، 

اقدام به نشان داد که  (1394سعدی پور )در همین ارتباط،  (.1385، همکارانگردند )نادمی و جسمی و اجتماعی در دانش آموزان می

خودکشی، اختالل تغذیه، فرار از خانه، اخراج از مدرسه و رفتارهای پرخاشگرانه از جمله پیامدهای منفی شبکه های اجتماعی بر 

استفاده  نشان دادند که (1394) و همکاران مجیداییو  (1394) و همکاران در پژوهش های دیگری ابوالحسنی آموزان است.دانش

. افسردگی را افزایش می دهد اضطراب و می شود، افراد روانی کاهش سالمت باعث اینترنت به و اعتیاد همراه تلفن از مفرط

هر چه مدت زمان عضویت، میزان استفاده و میزان فعالیت و مشارکت کاربران  نشان داد که( 1393) و همکاران عدلی پور پژوهش

مجردی و همکاران  . به طوری کهزایش پیدا می کند، هویت فرهنگی کاربران ضعیف تر می شوددر فیسبوک از سوی کابران اف

نمی  سالم جوان نسل برای که است گونه ای به مجازی اجتماعی های شبکه بر حاکم اخالقی فضای نتیجه گرفتند که(، 1393)

ند که استفاده نا متعارف از شبکه های اجتماعی مجازی . پژوهش های انجام شده در خارج از کشور نیز بر این نکته تاکید دارباشد

درصد از نوجوانان از  25در حال حاضر   ( نشان داد که2016) 2و همکاران مطر آسیب هایی در پی خواهد داشت. از جمله پژوهش

دید مفید باشد، اما، برای رسانه های اجتماعی استفاده می کنند. اگر چه استفاده از این فن آوری می تواند برای یافتن اطالعات ج

سالمت روان بسیار مضر است. منافع آن شامل داشتن یک شبکه حمایتی بزرگتر برای معاشرت و جنبه های منفی آن شامل 

اعتیاد به  ( نیز نشان دادند که2016) 3و همکاران فنگکیانگ افسردگی، قلدری سایبری، اعتیاد، بی خوابی، جنون و غیره، است.

ارتباط مثبت معناداری بین اعتیاد به بازی  ( نشان دادند که2016) 4و همکاران اوزکنبای ینی کننده پرخاشگری است.اینترنت پیش ب

های کامپیوتری و آسیب های روانی وجود دارد، به طوری  که آسیب های روانی مشاهده شده )استرس، افسردگی، اضطراب، خشم، 

( نشان داد 2013) 5و همکاران  هم چنین، پژوهش یاداو شد شخصیتی نوجوانان دارند.ترس، پرخاشگری و غیره( تاثیر معناداری بر ر

 از کنترل نشده از سویی، استفاده .همبستگی مثبت و قوی بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی، اضطراب و استرس وجود دارد که

به  می توان آن ها از که می دهد قرار یروان سالمت و فیزیکی، اجتماعی مضر اثرات خطر معرض در را فرد مجازی، فضای

چاقی، مهارت  اسکلتی، سیستم صدمات بینایی، ضعف مانند نشانه های جسمانی و عالئم افسردگی، استرس، و اضطراب مشکالت

 برورو اساسی بسیار مسأله یک با امروز جهان اما، .کرد اشاره اعتیاد الکترونیکی و خانواده در ارتباطی مشکالت اجتماعی، های

ویروس  نام کرونا با جدیدی ویروسی بیماری مذکور، مسأله که کند ایفا آن موثری در بسیار نقش می تواند مجازی دنیای که گشته

 سرما خوردگی از تنفسی عفونت های باعث است ممکن که هستند از ویروس ها بزرگی خانواده ویروس کرونا. است( 19-)کووید

 بر که گیرد قرار مورد توجه جامعه بر آن روانی آثار است الزمبنابراین،  شوند. 7سارس و 6مرس نندما شدیدتر بیماری های تا گرفته

 19 کووید بیماری در درگیر روانی مسائل و پریشانی بیخوابی اضطراب، افسردگی، شده است که مطالعات انجام شده، تصریح اساس

 جهانی جامعه بر که بهداشتی-پزشکی معضالت ایجاد به دلیل روناک (. در این میان، بیماری1399هستند )صادقی و همکاران، 

 پیامدهای تحت تأثیر جهان آموزان دانش درصد 92 به طوری که پرورش گذاشته، و آموزش بر را تأثیر بیشترین است، کرده تحمیل

 کاهش مدارس، بلندمدت لیتعطی افسردگی، اضطراب، بیماری مانند، این همه گیری از ناشی آموزشی و اجتماعی روانی، منفی
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 همه در بیماری این از اضطراب افزایش به منجر کرونا، بیماری همه گیری گرفته اند، بحران قرار تحصیل ترک و آموزش کیفیت

 تحصیلی انگیزش و روان سالمت بر که است داشته آموزان دانش به ویژه و اقشار جامعه همه بر روانی منفی آثار و شده جامعه افراد

 محسوب کشور هر ساز آینده و کارآمد جامعه، قشر هر دانش آموزان که آنجایی از. (1400است )عینی و همکاران،  گذاشته اثر نآنا

 کسب در آن ها، روان و سالمت می دهند اختصاص خود به را کشور هر بودجه و برنامه ریزی عمده بخش که گروهی می شوند،

 ایران (،2020جهانی ) بهداشت سازمان رسمی و از آنجا که  طبق آمار است برخوردار به سزایی اهمیت از آتی شان های موفقیت

است )صادقی  داشته را کرونا به ابتال اثر بر تعداد جانباختگان بیشترین بریتانیا و فرانسه آمریکا، متحده ایاالت ایتالیا، اسپانیا، از پس

شبکه  ، میزان و نوع ارتباط بینابتداییمقطع  دانش آموزانز نقطه نظر ا، نتایج پژوهش حاضر کمک می کند تا (1399و همکاران، 

، مسئوالن و دست های اجتماعی مجازی با اضطراب، افسردگی و استرس مشخص گردد که در صورت معنادار بودن ارتباط

استفاده دانش آموزان از این  اندرکاران، خانواده ها و به خصوص آموزش و پرورش باید به دنبال ایجاد ساز و کارهایی برای کنترل

با عنایت به  جلوگیری به عمل آید.، 19-کوید اپیدمی گیری همه دوران دربه ویژه شبکه ها باشند تا از گسترش آسیب های بیشتر 

 اضطراب، با مجازی اجتماعی هایشبکه به اعتیاد بینآیا پژوهش حاضر قصد دارد به این سوال پاسخ دهد که  ،موارد مطرح شده

 رابطه وجود دارد؟ 19-کوید اپیدمی گیری همه دوران در ساری شهرستان ابتدایی دوره پسر آموزان دانش استرس و فسردگیا

 

 روش 

همبستگی  روش تحقیق، نظر از ماهیت و روش گردآوری اطالعات، توصیفی و نظر از کاربردی؛ هدف، نظر از این پژوهش،     

 – 00در سال تحصیلی  ریساشهرستان  1ناحیه آموزش و پرورش  ابتداییمقطع  پسر آموزانشداناست. جامعه آماری شامل کلیه 

بدست آمد.  نفر 364ر نه برابجهت انتخاب حجم نمونه به جدول کرجسی و مورگان مراجعه شد. بر این اساس، تعداد نمو است. 1399

 :بود رزیهای  امهپرسشن، اده شد. ابزار اندازه گیریاستف در دسترسبرای انتخاب افراد نمونه آماری، از روش نمونه گیری 

 تهیه شده است و  (1394)حسن زاده و اوالدزاد توسط پرسشنامه : این اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی پرسشنامه

نه درجه ای لیکرت و دام 5گویه اندازه گیری می کند. هر گویه دارای مقیاس  30دیدگاه و نظر آزمودنی ها را در قالب 

امتیاز؛ نظری  4یاز؛ موافقم، امت 5کامال موافقم، طوری که آزمودنی برای انتخاب گزینه ه است ب 1-5تغییرات آن به صورت 

د. شسشنامه با نظر متخصصان تایید روایی این پر امتیاز کسب می کند. 1امتیاز و کامال مخالفم،  2امتیاز؛ مخالفم،  3ندارم، 

  محاسبه شد. 86/0آلفای کرونباخ برابر هم چنین پایایی آن طبق ضریب 

 الویبوند ویبوند والاز پرسشنامه  استرس افسردگی، اضطراب وبرای اندازه گیری  :استرس مقیاس افسردگی، اضطراب و 

نفی در عاطفه م این مقیاس مجموعه ای از سه مقیاس خود گزارش دهی برای ارزیابی حاالت استفاده شد.( 1995)

سردگی، اضطراب و سوال یکی از متغیرهای اف 7سوال دارد که هر  21افسردگی، اضطراب و استرس است. این مقیاس 

الً در مورد من صدق می )کام 3 استرس را اندازه گیری می کند. هر سوال از صفر )اصالً در مورد من صدق نمی کند( تا

، ر دادند که نتایج پژوهش( مقیاس مذکور را مورد تحلیل عاملی قرا1998کند( نمره گذاری می شود. آنتونی و همکاران )

یانس کل، توسط این سه درصد از وار 68حاکی از وجود سه عاملی افسردگی، اضطراب و استرس بود. نتایج نشان داد که 

به شده قدار محاسمد که رار می گیرد. جهت تعیین مقدار پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شعامل مورد سنجش ق

در این  (.1393، مکارانهو  بود )حسن زاده 95/0و  92/0، 97/0برای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس به ترتیب برابر 

  32SPSSفزاری ارم نستنباطی از طریق برنامه پژوهش، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و آمار ا

ضریب مون اری از آزعه آماستفاده شد به طوری که جهت آزمون آماری فرضیه ها و تعمیم اطالعات حاصل از نمونه به جام

 شد.استفاده همبستگی پیرسون 
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 هایافته

  بررسی نرمال بودن متغیرها 

 نشان می دهد: 1اسمیرنوف-زمون کولموگوروف، نرمال بودن متغیرها را بر اساس آ1جدول      

 
 جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش K-S: آزمون  1جدول 

 K-S P تعداد متغیر ها

 101/0 202/0 370 اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی
 084/0 207/0 370 اضطراب

 092/0 204/0 370 افسردگی

 076/0 209/0 370 استرس

        
اعی مجازی، اضطراب، (، متغیرهای اعتیاد به شبکه های اجتمα=05/0درصد ) 95در سطح اطمینان  داد، نشان 1 جدول     

  (. α <P=05/0از یک توزیع نرمال پیروی می کنند، چرا که )، افسردگی و استرس

 

 آزمون ضریب همبستگی پیرسون 

اب، افسردگی ن( و اضطریش بیهای اجتماعی مجازی )متغیر پ رابطه بین متغیرهای اعتیاد به شبکه و جهت جهت تعیین میزان     

، نتایج حاصل از این 2و استرس )متغیرهای مالک( در دانش آموزان، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، استفاده شد. جدول 

 آزمون را نشان می دهد:

 

 : آزمون ضریب همبستگی پیرسون2جدول 
 شاخص های آماری متغیرها

 r  2r P عدادت مالک پیش بین

 
 اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی

 

 000/0 37/0  606/0 370 اضطراب 

 000/0 36/0  599/0 370 افسردگی 

 000/0 41/0  641/0 370 استرس 

     

چرا ( تایید می گردد، 1H)( رد و فرضیه پژوهش 0H(، فرضیه صفر )α=05/0درصد ) 95در سطح اطمینان  داد، نشان 2جدول      

ا بعی مجازی ه های اجتمااعتیاد به شبکبنابراین، می توان ادعا نمود رابطه مثبت معنادار بین  (.α > 000/0=P=05/0که )

 وجود دارد. اضطراب، افسردگی و استرس دانش آموزان

 

                                                      
1 - Kolmogorov–Smirnov test 
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 نتیجه گیریو بحث 

ثبت معنادار رابطه م نش آموزادان سافسردگی و استر با اضطراب،اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی  بین که یافته ها نشان داد

 همکاران(، مجیدایی و 9413) همکارانو  ابوالحسنی(، 1394سعدی پور ) نتایج پژوهش های. نتیجه به دست آمده با وجود دارد

اخل کشور و نتایج پژوهش د( و در 1393) همکاران( و فتحی و 1393) همکاران(، عدلی پور و 1393) همکارانمجردی و  (،1394)

در خارج از ( 2013) همکاران و( و یاداو 2016) همکاران(، اوزکنبای و 2016) همکاران(، مطر و 2016) همکارانای فنگکیانگ و ه

، بهره انش آموزاندر  د افسردگی و استرس همسو است. نتایج نشان می دهند، یکی از راه ها جهت کاهش میزان اضطراب، کشور

ترام با سایر راه با احو هم اجتماعی است. توجه به مواردی نظیر برقراری ارتباطات درست برداری صحیح و شایسته از شبکه های

طابق با عرف و ممحتواها  ویر واعضاء در شبکه های اجتماعی، انتشار عقاید و افکار خود و نه ترویج عقاید دیگران، انتشار تصا

 روحیه تقویت ،جتماعیا و کنش های ها مشارکت ، افزایشها و گفتگوهای مورد عالقه بحث مشارکت درشرایط فرهنگی جامعه، 

 و سالیقآگاهی از وجه و اطالعات مورد عالقه، ت گذاری اشتراک به و گذاشتن دادن، کامنت در نظر و رأی مشارکت، انتقادی

موزان نقش آعی دانش ارکت اجتممی توانند عالوه بر کاهش اضطراب ها و استرس ها، در تقویت مشا و غیره سایر افراد گروه عقاید

 مانجا ساری هرستانش در پژوهش این. است محدودیت ها یکسری دارای دیگری مطالعه هر همچون حاضر مطالعه .داشته باشند

 رتصو به پژوهش این جرایا بیماری، همه گیری شرایط به توجه با. کرد احتیاط باید مناطق سایر به نتایج آن تعمیم در و شد

 وهشپژ تعمیم از واندمی ت در دسترس نیز نمونه گیری روش از استفاده گرفت، صورت شبکه های مجازی طریق از و غیرحضوری

 محدودیت مهم ترینرایط، با همه این ش .نداشت وجود اجرا پرسشنامه ها بر نحوه پژوهشگر کامل نظارت همچنین. بکاهد حاضر

ج راین بر اساس نتایبناب بود. کرونا شتیوع دلیل به هشپژو جامعه آماری به نمونه های حضوری دسترسی عدم حاضر پژوهش

 است، باال نآ انتقال رعتس که ویروس کرونا جمله از بیماری های واگیرداری شرایط در حاصله، پیشنهادهایی ارائه می گردد:

 به کار بیماری این برر براد ناتوانی حس با مقابله برای چگونگی دانش آموزان به آموزش در روان سالمت متخصصین از استفاده

 شآموز اجتماعی، ئلهمس حل آموزش مهارت های برنامه قرنطینه ایام و سالمت بحران های در می شود پیشنهاد. شود گرفته

ه ب برای نواده هاخا جهت آموزش تمهیداتی هم چنین شود؛ گنجانده آموزان دانش برنامه درسی در روان شناختی سرسختی

 صورت م قرنطینگیایا در احتمالی کشمکش های کاهش جهت در تعارض حل راهبردهای و مؤثر طیارتبا مهارت های کارگیری

ده از شبکه های مله استفااز ج با ارائه آموزش های الزم، نظارت کافی از سوی خانواده ها بر رفتار الکترونیکی فرزندان گیرد.

نترنت، وب و شبکه وده در ایر بیهیق اوقات خود را به گشت و گذااجتماعی مجازی، اعمال گردد تا دانش آموزان به بهانه انجام تحق

هت تقویت ، در جبه مسوالن دلسوز و دست اندرکار بخش فرهنگی کشور پیشنهاد می گردد های اجتماعی اختصاص ندهند.

مین منظور شایسته به ه ده،به طروق مختلف در جامعه تالش نمو فرهنگ استفاده بهینه از اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی

به  ده شود.ها استفا ین آناست از ظرفیت های آموزش و پرورش و صدا و سیما در افزایش آگاهی و آشنایی دانش آموزان و والد

ر حوزه ن متخصص دشناسامدیریت آموزشگاه ها و مدارس پیشنهاد می شود در طی سال تحصیلی و در چند نوبت با دعوت از کار

آموزش  ازی،جتماعی مجاه های اینترنت و شبکشاوره و روان شناسی، مزایا و معایب استفاده بیش از حد از های علوم ارتباطی، م

 داده شود و بازخورد آن در عملکرد رفتاری و تحصیلی دانش آموزان پیگیری شود.

 

 

 

 

 



 
 

 47/ ...ا ادایی دوره پسر آموزانو اسارس  دانش ی ا اضطراب، افسردر یمجاز یاجاماع یها ه شبکه یاداعا ینرا طه  

 

  منابع                  

 مجازی در اجتماعی بکه هایش (. نقش1394واه، علی. )آریانی، ابراهیم؛ زاهد بابالن، عادل؛ معینی کیا، مهدی؛ خالق خ

-39( : 2) 6، )مدیا( الکترونیکی دانشگاهی یادگیری مجله تکمیلی. دانشجویان تحصیالت پژوهشی قابلیت های

26. 

 و بازی های آنالین ینترنت،ا به اعتیاد بین رابطه(. 1394) گودرزی، کوروش.، ناهید؛ حسنوند معصومه؛ زینی ،ابوالحسنی

 اولین .روجردبشهرستان  متوسطه سوم آموزان دختر و پسر سال دانش روانی سالمت با اجتماعی های شبکه

ان، بنیاد ملی بازی دانشگاه اصفهبهمن،  30الی  28، ها چالش و ها فرصت ای؛ رایانه های بازی ملی کنفرانس

 های رایانه ای، همراه اول، شرکت مخابرات استان اصفهان.

تنهایی  احساس و شده ادراک اجتماعی حمایت (.ارتباط1393ر؛ موحدی، یزدان؛ موحدی، معصومه. )بیرامی، منصو

( 2) 3، اجتماعی ناختش پژوهشی  علمی دو فصل نامهدانشجویی.  جامعه در به اینترنت اعتیاد با عاطفی اجتماعی

 :122-109. 

 ی با اینترنت: مطالعه کیفی.تجربه جوانان از زندگ (.1387پاشایی، فاطمه؛ نیکبخت نصرآبادی، علی رضا؛ توکل، خسرو. )

 .333-337( : 4) 2، مجله علوم رفتاری

. وان شناختی و شخصیترنظریه ها و کاربرد آزمون های (. 1393حسن زاده، رمضان؛ فرزان، سمیرا؛ خادملو، عزیز. )

 تهران: نشر ارسباران.

 دانش در پیشرفت زهانگی و تحصیلی پیشرفت ای مقایسه ی(. بررس1394دلیر ناصر، نرگس؛ حسینی نسب، سید داود. )

 .31-42( : 29) 8، یارزشیاب و آموزش علمی پژوهشی نشریهتبریز.  شهر هوشمند و عادی ابتدایی مدارس آموزان

وزان آمین بر دانشال(. بررسی تأثیر جنبه های منفی شبکه های اجتماعی و روابط آن 1394پور، اسماعیل. )سعدی

 .585-601 ( :4) 3، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایرانبا تأکید بر زورگویی سایبری. نوجوان 

 تجربه و 19-کووید ضطرابا بینیپیش (.1399) اله و محمدی، شروین.فتحی، آیت رهنمو، سعید؛شریفی صادقی، سولماز؛

، پژوهش سالمت مجله. انشجویاند در اپیدمی اول از موج پس اینترنتی اعتیاد ابعاد اساس بر آن اجتماعی انگ

5(4 : )278-268. 

 فرهنگی هویت بر سبوکفی اجتماعی شبکه تأثیر (.1393عدلی پور، صمد؛ قاسمی، وحید؛ میر محمد تبار، سید احمد. )

 .1-28( : 1) 7، ایران فرهنگی تحقیقات فصل نامهاصفهان.  شهر جوانان

: نقش پیش بین کرونای اپیدم طول در آموزان دانش روان سالمت (.1400. )متینه، عبادی؛ مونا، زیار؛ ساناز عینی،

 .25-34:  (7)10 شناسی، روان رویش فصلنامه. و سرسختی روان شناختی کرونا، تحریف شناختی اضطراب

ی مجازی با سبک (. بررسی رابطه مصرف شبکه های اجتماع1393فتحی، سروش؛ وثوقی، منصور؛ سلمانی، گودرز. )

 .69 - 88( : 13) 4، فصل نامه مطالعات جامعه شناختی جوانان. زندگی جوانان

 . تهران: نشر سلمان.اجتماعی های آسیب و اینترنت(. 1387کوثری، مسعود. )

بکه اجتماعی فیس بوک (. عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به ش1391کیا، علی اصغر؛ نوری مراد آبادی، یونس. )

 .181-212 ( :7) 13، ارتباطات -فصل نامه مطالعات فرهنگ آمریکا(.  )بررسی تطبیقی دانشجویان ایران و



 1400 زمساان /پنجمفصلنامه پژوهش های کار ردی در مدیریت و علوم انسانی / سال دوم/ شماره  /48

 
 بین مجازی اعیاجتم های شبکه از استفاده وضعیت بررسی (.1393مجردی، وحید؛ اسالمی، علی؛ جمال، سعید. )

 .85-99( : 4) 1، شمالی خراسان انتظامی دانش فصل نامه .شمالی خراسان دانشجویان استان

 بینی در پیش همراه تلفن از مفرط استفاده (. نقش1394الدین، سعید؛ کسایی، عبدالرحیم. ) عین پیرمجیدایی، مرتضی؛ 

 .38-46( : 2) 2،  جامعه سالمت و آموزش مجله .دانشجویان افسردگی و اضطراب خواب، کیفیت

 کارشناسی نامه. پایانآن یعاجتما روانی پیامدهای و اینترنت از استفاده (.1385کامبیز. ) رضوانی، سعیدی فرح؛ نادمی،

 مشهد.  رشته روان شناسی، دانشگاه فردوسی ارشد،

Andrews, G., Sanderson, K., Slade, T., Issakidis, C. (2000). Why does the 

burden of disease persist? Relating the burden of anxiety and depression to 

effectiveness of treatment. Bull World Health Organ, 78 (4): 446-454. 

Fengqiang, G., Jie, X., Yueqiang, R., Lei, H. (2016). The Relationship Between 

Internet Addiction and Aggression: Multiple Mediating Effects of Life 

Events and Social Support. Psychology Research, 6 (1): 42-49. 

Jakupov, M., Palmer, S., Gyllensten, K. (2005). The relationship between 

coaching workplace stress: A correla tional study. International Journal of 

Health promotion, 3 (43): 97-103. 

Mattar, M., Blatchford, T., Alao, A. (2016). Facing the Truth about Social 

Media: Psychopathology among Social Media Users. Ann Psychiatry Ment 

Health, 4 (4): 1-6. 

Oskenbay, F., Tolegenova, A., Kalymbetova, E., Cheung Chung, M., Faizullina, 

A. (2016). Psychological trauma as a reason for computer game addiction 

among adolescents. The International Journal of Environmental and Science 

Education (IJESE), 11 (9): 2343-2353. 

Yadav, P., Banwari, G., Parmar, C., Maniar, R. (2013). Internet addiction and its 

correlates among high school students: A preliminary study from 

Ahmedabad, India. Asian J Psychiatr, 6 (6) : 500-505. 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24309861

