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اســتفاده  ا میــانجی مهــارت اجتمــاعی وفرزنــدپروري بــر تنهــایی بــ مدلســازي نقــش ســبک حاضــر مطالعــه هــدف   

ــوده مبســتگیه -تحقیــق ایــن پــژوهش از نــوع توصــیفی . روشبــودآمــوزان خطــر از اینترنــت در دانــشپر اســت.  ب

د. از نفــر بــو 4303آمــوزان مقطــع متوســطه شهرســتان خلخــال بــا حجــم کــل دانــشجامعه آمــاري پــژوهش حاضــر 

ــداد  ــاري تع ــه آم ــین جامع ــه 300ب ــه روش نمون ــر ب ــهنف ــري خوش ــهگی ــد مرحل ــد اي چن ــاب گردی ــاي انتخ ه ک

اس احســاس پرسشــنامه مقیــشــامل  هــاي ســنجشابــزار نفــر قابــل تحلیــل بــود. 271پرسشــنامه برگشــتی از تعــداد 

ــایی ( ــر و و() LQتنه ــرآش ــنامه ، )1985، یل ــدپروري پرسش ــد(فرزن ــنامه ، )1971، بامرین ــاسپرسش ــتفاده  مقی اس

 )1983و همکـــاران،  ماتســـون(ارت اجتمـــاعی مهـــپرسشـــنامه و  )2001(دیـــویس،  )PUSمرضـــی از اینترنـــت (

رم افــزار نــ تاندارد)،ی (فراوانــی، میــانگین و انحــراف اســآمــار توصــیف بــا اســتفاده ازتجزیــه و تحلیــل اطالعــات بــود. 

Spss 17 کــه:  شــان دادننتــایج پــژوهش  .انجــام شــدافــزار لیــزرل منــر مــدل معــادالت ســاختاري بــا اســتفاده از و 

ــهل ــدپروري س ــبک فرزن ــی س ــی منف ــر عل ــت اث ــر از اینترن ــتفاده پرخط ــق اس ــایی از طری ــر تنه ــه ب ــیمگیران دار عن

نــدپروري . ســبک فرزاســتدار نداشــتهگیرانــه بــر تنهــایی اثــر علــی معنــینــدپروري ســهل. ســبک فرزاســتداشــته

ــر تنهــایی از طریــق مهــارت اجتمــاعی اثــر علــی منفــیســهل ــه ب ــدپروري . ســبک فرزاســتدار داشــتهمعنــیگیران ن

ــر از ا ــتفاده پرخط ــق اس ــایی از طری ــر تنه ــه ب ــتمقتدران ــته اس ــادار داش ــت معن ــی مثب ــر عل ــت اث ــبک ینترن . س

ــ ــته دپروريفرزن ــی داش ــر عل ــایی اث ــر تنه ــه ب ــر تناســتمقتدران ــدپروري مســتبدانه ب ــبک فرزن ــایی . س ــی اه ــر عل ث

ضــر خــوب و بــرازش پــژوهش حا. اســتدار داشــته. مهــارت اجتمــاعی بــر تنهــایی اثــر علــی مثبــت معنــیاســتداشته
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  مقدمه -1-1

است از جمله این عوامل تنهایی،  دوره نوجوانی یک دوره حساس در زندگی هر فرد است که عوامل متعددي بر آن اثرگذار

  باشد. استفاده پرخطر از اینترنت، سبک فرزندپروري و مهارت اجتماعی می

). برخالف گذشته 1387کنیم (آزاد، تنهایی احساسی است منفی و بازدارنده که در خلوت و جمع آن را احساس می

هاي هاي روزمره زندگی براي رسیدن به هدفاز درگیري گیري داوطلبانه فردیک مفهوم مثبت به معناي کناره "تنهایی"که 

را شامل عناصر اصلی و  "تنهایی"شناختی شد، امروز در متون روانباالتر (مانند تعمق، مراقبه و ارتباط با خداوند) تلقی می

دادن دستته و ازرفاخوشایند و منفی روابط ازدستهاي ندادن همدم، جنبهمانند احساس نامطلوب فقدان یا ازدستمهمی 

). بنابراین، تنهایی یک تجربه ناشی از نیاز اساسی بشر به تعلق 1985، 1گیرند (جانگ و کافولسرابطه با دیگري درنظر می

  ).2003، 2داشتن است که ممکن است مداوم یا موقتی باشد (آشر و پاکوت

- ان روانه در میچند سال اخیر این نظری تنهایی در فطرت و ذات آدمی است در شدجا که در گذشته تصور میاز آن

اد مهم قلمد ن رابطهاست که با وجود نقش تعیین کننده عوامل ذاتی، عوامل غیرذاتی دیگري نیز در ایشناسان قوت گرفته

یف . بنابرتعرباشدت میخطر از اینترنپرهاي فرزندپروري والدین، مهارت اجتماعی، استفاده شوند. مواردي از قبیل سبکمی

ز ااي ستردهول دامنه گکودك را در ط- اي از رفتارها که تعامالت والدعنوان مجموعه یا منظومههاي فرزندپروري، بهسبک

ز ا؛ به نقل ه و آندرایسآورد (علیزادوجود میاست که یک جو تعاملی تاثیرگذار را بهکند و فرض شدهها توصیف میموقعیت

رتباط مثبت با اداند که براي داشتن هایی میت اجتماعی را عبارت از مهارتمهار )1987). هالینگر (1383محرابی، 

  ها ضروري هستند.دیگران و پذیرش توسط آن

شناختی، گونه تعریف کرد: نوعی استفاده که بتواند مشکالت روان) استفاده پرخطر از اینترنت را این2002( 3کاپالن

  د کند.اجتماعی، درسی و یا شغلی در زندگی فرد ایجا

کند قادر به کنترل شود یا احساس میکه نوجوان طرد مییک مسئله مهم براي نوجوانان است. هنگامی ییتنها

طوري که این به ).1387؛ به نقل از آزاد، 2000، 4گردد (هوزا و همکارانتر میموقعیت نیست؛ احساسات تنهایی وخیم

گردد و در این صورت نه شود و سبب اضطراب میو ناامنی تبدیل می کسیاحساس تنهایی و یا فراتر از این به احساس بی

مهري و نوعی خشونت به خویشتن اند بلکه خود فرد نیز خود را تنها گذاشته است و این بیتنها دیگران فرد را تنها گذاشته

تواند با دیگران رابطه نمی گیرد،شمارد، نقایصی در خود سراغ میکند خود را حقیر میاست و فردي که احساس تنهایی می

  ).1387تواند استعداد خود را شکوفا کند (آزاد، مطلوب برقرار کند و در نتیجه نمی

خطر از اده پرپژوهشگر در این پژوهش به بررسی نقش سبک فرزندپروري بر تنهایی با میانجی مهارت اجتماعی و استف

  است.آموزان پرداختهاینترنت در دانش

                                                
1- Jong & Kamphuls  
2- Asher & Paquette  
3 - Caplan 
4  - Hvza & etal 
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  سئلهبیان م -1-2

شان آن را با شدت متفاوت، تنهایی یک حقیقت اساسی زندگی است و همه افراد در در برخی از دوره هاي زندگی

فردي مطلوب و روابطی که فرد آید که بین روابط بین) این وضعیت زمانی بوجود می2000 ،5نند (نتو، باروسکمیتجربه 

تنهایی در افراد سبب ایجاد مسائل روانی از قبیل:  .)1984، 6پرلما و در حال حاضر دارد، شکاف وجود داشته باشد (پپلو

). تنهایی سبب پایین آمدن 1387شود (آزاد، و نفرت از خود و دیگران می طراب، ترس، احساس عدم امنیت، خشماض

(حسین  آیداش پایین میشود و توانایی حل مسئلهساالن پذیرفته نمیشود و فرد توسط هماجتماعی می قابلیتسطح 

- ههاي فرزندپروري نیز یکی از این عوامل است، اشاراز آنجا که عوامل موثر بر تنهایی متعدد است و سبک ).1389خانزاده، 

  کنم.هاي فرزندپروري میي به سبکا

خود را اساس  هاي متقابل میان والدین و فرزنداناز مکتبی که به آن معتقدند، کنش اکثر روان شناسان صرف نظر

کردند:  گونه تعریفهاي فرزندپروري را اینسبک )1997( 8). مایز و پتیت7،1969کنند (بالبیتحول عاطفی تلقی می

اي است، و این هاي متفاوت و گستردهفرزند در موقعیت -ات متقابل والدکننده ارتباطاي از رفتارهایی که تعیینمجموعه

  گردد.گسترده می ب ایجاد یک فضاي تعاملشود که موجگونه فرض می

ري هم داراي نقش هاي فرزندپروگیر نام برد. سبکي فرزندپروري مستبد، مقتدر و سهل) از سبک ها1991بامریند (

ها بر تحول کودك متفاوت است. نتایج بدست کارگیري هر یک از آنحمایتی هستند که البته پیامد بهحمایتی و هم غیر

؛ 1991است (بامریند، هاي اجتماعی کودکان را نشان دادهفرزندپروري با شایستگیرابطه سبک ها آمده از برخی پژوهش

  ).1991، 9المبرن، مونتز، استاین برگ ، دورنباخ

کند که والدین دیکتاتور، روابط سرد همراه با کنترل زیاد را بر فرزندان خود اعمال می ) بیان می1971بامریند (

گیر که والدین سهلگوئی بر فرزندان خود دارند. در حالیي گرم و پاسخهمراه با رابطهدر، کنترل خود را کنند. والدین مقت

گوئی هم نسبت به آنان ندارند . سبک فرزندپروري مقتدر گونه کنترل پاسخندکی از فرزندان خود داشته و هیچانتظارات ا

خودمختاري (مشارکت آزادانه) است. سبک والدینی ، نظم (کنترل ) و گر و پذیرا )ولفه ارتباطی (حمایتداراي سه بعد یا م

- است. سرانجام سبک فرزندپروري سهلتوضیحی یزیکی، خصومت کالمی تنبیهی و غیرمستبد نیز داراي سه مولفه اجبار ف

  ).1392؛ به نقل از افکاري، 2004، 10توجهی است (جرجگیر داراي یک مولفه بی

گردد دارد که باعث مییکننده و ناخوشایند بیان ماي منفور، پریشانهعنوان تجرب) تنهایی را به2004( 11الهاگین

هاي بین کودك و به کند، شاید تنهایی نتیجه تعاملاي را تجرکنندهحقارت کرده و حاالت خلقی ناراحت نوجوان احساس

تنهایی گیر با دار و سهلنیاز سبک فرزندپروري مقتدر با تنهایی رابطه مثبت معسبک فرزندپروري والدین است. بین ادراك 

                                                
5- Neto, Barros 
6- Peplau & Perlma  
   Bowlby  7 - 
8- Maza & Petit  
9 -Lambrn, Muntz, Stein berg, Dvrnbakh 
10-George  
11 -Elhagee 
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هاي ). از میان مولفه1983، 12؛ موري و شولتز1991؛ المبورن و دیگران، 1991دار وجود دارد (بامریند،ه مثبت معنیرابط

، 13است (الیبل، تامپسونتنهایی نشان داده االترین همبستگی منفی را باحمایتگري) ب-سبک مقتدر، بعد ارتباطی (گرمی

2002. (  

گذارد به موضوع مهارت اجتماعی نیز می هارت اجتماعی بر تنهایی تاثیر میکه سبک فرزندپروري از طریق مجااز آن

یابی به درون پردازیم. کودکان و نوجوانان از طریق کسب مهارت اجتماعی مهمی نظیر همکاري، سازش، ارتباط، دوست

 ).14،1995دهند (استوارت،  سندینی را تشکیل میاساس زندگی اجتماع ساالن خود، راه یافته و پایه وگروه هم

گیري سالم هویت و نیز ي و پویایی نوجوان دارد و از شکلاز مشکالت عمده اي که تاثیر بازدارنده، بر کارآمد

هاي ي ارتباط اجتماعی و نداشتن مهارتکند، مشکل برقراراي فکري و عاطفی آنان جلوگیري میشکوفایی استعدادها و قو

گر رابطه بودن، شارکت با دیگران، کمک  کردن، آغاز) همکاري و م1388جتماعی است (مهرابی زاده، تقوي ،عطاري، الزم ا

ها و رفتارهاي اجتماعی است. یادگیري رفتارهاي هایی از مهارتدانی مثالي کمک کردن، تعریف و تمجید و قدرتقاضا

حال همه هاي نوجوانی وجوانی است. بااینهمترین دستاورد دورانان یکی از مالعاده و ایجاد رابطه اثربخش با دیگرفوق

  ).9819، 15شوند (الیوت، گرشامها نمینوجوانان موفق به فراگیري این مهارت

موزشی محیط آ ن و یادگیري دراند در ایجاد ارتباط با همساالهاي اجتماعی کافی کسب کردهکودکانی که مهارت

  ).2003 السکاریدس، باشند (آشر،ها میفاقد این مهارتکودکانی هستند که تر از موفق

  باشد.ینترنت میاستفاده پر خطر از اافراد تنهایی یکی از عوامل موثر دیگر بر 

هاي زندگی ي جنبهافتد و بر همهت و تحوالت بسیار وسیعی اتفاق میکنیم که در آن تغییراما در عصري زندگی می

). اینترنت 1386ضع، ن تغییرات ورود اینترنت و تاثیرات آن بر زندگی افراد و جامعه است (متواگذارد، یکی از ایما تاثیر می

هاي سمعی و بصري، مخاطبان بردن از جاذبهبودن اطالعات و بهرهروزگی موضوعات، تنوع مطالب و بهبه لحاظ گسترد

طوري اند بهخوبی استقبال نمودهرایی از این پدیده بهفراوانی را به خود جذب نموده از جمله نوجوانان و جوانان به دلیل نوگ

  ).1388؛ به نقل از حدادیان، 2001، 16است (ولیسبدیل شدهگرایش افراطی به یک مشکل تکه این 

است که با توجه به افزایش تصاعدي و درصد گزارش شده 6تا  14ترنت بین از اینمیزان شیوع استفاده پرخطر 

و  ؛ به نقل از امیدوار2002، 17شود (ناي واربرینگروز بیشتر میبهه اینترنت، این میزان روزسترسی بسرعت و سهولت د

 ها شیوع دارد، افراد بزرگسال به احتمالبین نوجوانان بیشتر از والدین آناز اینترنت در  ). استفاده پرخطر1381صادقی، 

کنند که این افراد وقتی بخواهند سال از اینترنت استفاده می 50ي درصد از افراد باال 11شوند، حدود زیاد، کمتر مبتال می

کنند. در ارتباط با مقوله اینترنت و دسترسی به شبکه یند، با ناراحتی کمتري برخورد میاستفاده از اینترنت را کنترل نما

کند، استفاده امالت فراهم تواند مفید واقع شود و زمینه را براي گسترش تعطور که میجهانی، تکنولوژي این ارتباط همان

تواند مشکالتی ایجاد نماید. یکی از موارد بیمارگونه ناشی از مصرف زیاد از اینترنت وابستگی به بیش از حد از آن می

  ).1385اینترنت است (داوود آبادي، 

                                                
12-Murray & Shultz   
13 - Laible, Thampson 
14- Stuart, Sundeen  
15 - Elliot, Garsham 
16 - Velise 
17 - Nyevarbryng 
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ز اگذار باشد، تاثیران بستگان از جمله سالمت روتواند بر ویژگی هاي وابه نظر می رسد اینترنت، این رسانه جهانی می

هداشت رداختن به بپشود بنابراین ترین دوران زندگی هر فرد محسوب میارزشترین و پرجا که نوجوانی یکی از مهمآن

  ).1376روانی نوجوانان نه فقط براي آزادي بلکه براي جامعه و نسل آینده سودمند است (شمشیري میالنی، 

گردد. از جمله این عوامل دسترسی پذیري افراد میل باعث افزایش آسیببعضی از عوام در استفاده از اینترنت

همیشگی به اینترنت، اوقات فراغت بیشتر، نداشتن هدف و کار مشخص و مشکالت خانوادگی است که تا می تواند موجب 

گفته ). به1392ري، ؛ به نقل از افکا0420، 18شود (گرینفرنت و سپس وابستگی روانی به آن میاستفاده بیش از حد اینتر

کننده و اي منزويعی هستند، اینترنت رسانهبروس اوون، اینترنت برخالف تلویزیون و تصاویر متحرك که رسانه هاي جم

  ).2002، 19، دفلر، اورت، دنیسفردي است (موین

ریف میچل تعبق یکی از متغیرهایی که احتماال با وابستگی به اینترنت مرتبط است، متغیر ازخودبیگانگی است. ط

ناختی) و وند ذهنی (شانفصال و عدم پی ،وسیع و عام به معناي احساس جداییخود در تعریفی ازز بیگانگیمنظور ا) 1987(

سه  متغیر از ت. اینساهاي دیگر (ساختارهاي اجتماعی) و یا خود د و محیط پیرامون (جامعه)، انسانعینی و کنشی، بین فر

ر وابستگی به اینترنت ). از طرف دیگ1392است (به نقل از افکاري، و نابهنجاري تشکیل شده ، ناتوانیگیريمولفه، کناره

  ).1385برند (داوود آبادي، از این افراد از افسردگی رنج می گرایی می شود و بسیاريعمال باعث درون

یاد وقت زصرف  دي به جايفرنشخوارگري ذهنی در ارتباطات بین کاربرد نادرست از اینترنت شامل احساس نگرانی و

اي هر مهارتی نقص دن است زیربناي اصلشناختی(افسردگی، تنهایی و...) در فرد ممکا اینترنت است و فقدان رفاه روانب

  ).1385اجتماعی باشد (سهرابی حقیقت، 

ه به رچه هايهمچنین تحقیقات نشان داده گسترش ارتباطات اینترنتی یا به تعبیري مجازي موجب تضعیف پیوند

ت تنهایی د را به سمدهد این فرآیند افرارا به سمت انزواي اجتماعی سوق میتدریج شخص گردد بهچهره و قوي افراد می

سهرابی حقیقت، (دهد است سوق میره رو به افزایش بودهبیشتر و تقویت گرایشات فردگرایانه که در جهان معاصر هموا

1385.(  

ررسی با تنهایی به را شده به صورت عمدتا دو متغیره بوده و رابطه متغیرهاي یادشد با توجه به اینکه مطالعات انجام

ز اپرخطر ده ی و استفابر تنهایی از طریق مهارت اجتماعفرزندپروري  سبک کرده اند، این پژوهش قصد دارد بررسی کند آیا

  ند؟کی پژوهش را برازش میدست آمده مدل مفهومهاي بهآیا داده آموزان تاثیر دارد؟اینترنت در دانش
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  اجتماعیاستفاده پرخطر از اینترنت و مهارت  هاي فرزندپروري بر تنهایی از طریقسبک مدل نقش: 1-1شکل 

  

  هدف (اهداف) پژوهش -1-3 

  هدف کلی: 

 ز اینترنتاخطر پر اعی و استفادههاي فرزندپروري بر تنهایی با میانجی مهارت اجتمهاي سبکمولفه تعیین اثر علی

  آموزان متوسطه دوره اول و دومدر دانش

  هاتعیین برازش مدل مفهومی پژوهش بر اساس داده

  اهداف جزئی:

  دوم وآموزان دوره اول تنهایی در دانش فرزندپروري بر هايهاي سبکمستقیم مولفهتعیین اثر علی  

 رفتار اجتماعی رفتار غیراجتماعی پرخاشگري لبیطبرتري رابطه با همساالن

 مناسب

 مهارت اجتماعی

 یابیدوست

 کار گروهی

 مدرسهتعامل با

 گیرانهسهل

 مستبدانه

 مقتدرانه

هاي سبک

 فرزندپروري

 تنهایی

استفاده پرخطر از 

 اینترنت

اختالل در  وابستگی روانی پنهان کاري احساس گناه

 فعالیت جاري
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 خطر ازپر استفاده طریق مهارت اجتماعی وتنهایی از  هاي فرزندپروري برهاي سبکمستقیم مولفهتعیین اثر علی غیر

  آموزان متوسطه دوره اول و دوماینترنت در دانش

 

  فرضیه پژوهش -1-4

  یم دارد.آموزان متوسطه دوره اول و دوم اثر علی مستقر دانشگیرانه بر مهارت اجتماعی دسبک فرزندپروري سهل -1

م ره اول و دوآموزان متوسطه دوستفاده پرخطر از اینترنت در دانشایرانه بر تنهایی از طریق گسبک فرزندپروري سهل -2

  اثر علی غیرمستقیم دارد.

  وزان متوسطه دوره اول و دوم اثر علی مستقیم دارد.آمگیرانه بر تنهایی در دانشسبک فرزندپروري سهل -3

م اثر علی سطه دوره اول و دووآموزان متارت اجتماعی در دانشهمگیرانه بر تنهایی از طریق سبک فرزندپروري سهل - 4

  غیرمستقیم دارد.

  موزان متوسطه دوره اول و دوم اثر علی دارد.آگیرانه بر تنهایی در دانشسبک فرزندپروري سهل -5

یم ر علی مستقاث آموزان متوسطه دوره اول و دومز اینترنت در دانشگیرانه بر استفاده پرخطر اسبک فرزندپروري سهل - 6

  دارد.

  آموزان متوسطه دوره اول و دوم اثر علی مستقیم دارد.ستفاده پرخطر از اینترنت بر تنهایی در دانشا -7

  دارد. آموزان متوسطه دوره اول و دوم اثر علی مستقیمبک فرزندپروري مقتدرانه بر مهارت اجتماعی در دانشس - 8

 دارد. آموزان متوسطه دوره اول و دوم اثر علی مستقیمتنهایی در دانشقتدرانه بر احساس سبک فرزندپروري م - 9

م اثر ه اول و دووسطه دورآموزان متبک فرزندپروري مقتدرانه بر تنهایی از طریق استفاده پرخطر از اینترنت در دانشس - 10

  مستقیم دارد.علی غیر

  بک فرزندپروري مقتدرانه بر تنهایی اثر علی دارد.س -11

  .ثر علی مستقیم داردآموزان متوسطه دوره اول و دوم اتفاده پرخطر از اینترنت بر تنهایی در دانشاس - 12

  م دارد.آموزان متوسطه دوره اول و دوم اثر علی مستقیبک فرزندپروري مستبدانه بر مهارت اجتماعی در دانشس -13

م ر علی مستقیآموزان متوسطه دوره اول و دوم اثشبک فرزندپروري مستبدانه بر استفاده پرخطر از اینترنت در دانس - 14

  دارد.

م اثر علی آموزان متوسطه دوره اول و دوبک مستبدانه بر تنهایی از طریق استفاده پرخطر از اینترنت در دانشس -15

  غیرمستقیم دارد.

م اثر علی وره اول و دوآموزان متوسطه دبک فرزندپروري مستبدانه بر تنهایی از طریق مهارت اجتماعی در دانشس - 16

  غیرمستقیم دارد.

  آموزان متوسطه دوره اول و دوم اثر علی دارد.بک فرزندپروري مستبدانه بر تنهایی در دانشس -17

  آموزان متوسطه دوره اول و دوم اثر علی دارد.بک فرزندپروري مستبدانه بر تنهایی در دانشس - 18

  د.آموزان متوسطه دوره اول و دوم اثر علی مستقیم دارر دانشرخطر از اینترنت بر تنهایی داستفاده پ - 19

  آموزان متوسطه دوره اول و دوم اثر علی مستقیم دارد.نهایی در دانشمهارت اجتماعی بر ت - 20

  شود.هاي واقعی برازش میهمدل تئوري ارائه شده با داد - 21

  ها در پژوهشاساس نقش آنها بر معرفی متغیر -1-5
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  .پروريسبک فرزند بین: مولفهپیشهاي متغیر

  خطر از اینترنت.هاي میانجی: مهارت اجتماعی، استفاده پرمتغیر

  متغیر مالك: تنهایی

  تعاریف نظري و عملیاتی  -1-6

  تعاریف نظري-1-6-1

  ست.هایی ااینترنت و تن پروري، مهارت اجتماعی، استفاده پرخطر ازندمتغیرهاي اصلی این پژوهش، سبک فرز

هاي معین ت فرزند هستند که با آداب و پاسخهاي فرزندپروري، الگوهاي استاندارد تربیک فرزندپروري: سبکسب

؛ به نقل از افکاري، 2002، 20سگین و ماولتون -، الگاسرشود (کوپلن، هاستینگوالدین به رفتارهاي فرزندان مشخص می

 باشد.انه و مستبدانه میگیرانه، مقتدر). سبک فرزندپروري داراي سه مولفه سهل1392

  ).2001ن، گیرانه: سبکی که در آن والدین سطح باالي گرمی و کنترل رفتاري پایین دارند (بالنتیسبک سهل

کنند یمتشویق  شان راو استقالل فرزندان داشتهسبک مقتدرانه: سبکی که در آن والدین کنترل ثابت بر فرزندان 

  ).1999(اولسون، مارتین و هالورسون، 

بوراي، (ارند سبک مستبدانه: والدین در برخورد با فرزندان دستوردهنده هستند و صمیمیت کمتري با فرزندان د

1991.(  

تواند به عملکرد موثر و مفید فرد در اجتماع کمک کند ها میماعی: رفتارهایی هستند که رشد آنمهارت اجت

  ).1389؛ به نقل از حسین خانزاده، 1990، 21(ماتسون

ابطه با ی و رطلباجتماعی شامل پنج مولفه مهارت اجتماعی مناسب، رفتار غیراجتماعی، پرخاشگري، برتري مهارت

  باشد.همساالن می

- انوادهوستان و خز دا اینترنت: استفاده بیش از حد و بیمارگونه از اینترنت که باعث دور شدن فرد استفاده پرخطر از

اینترنت شامل  طر از). استفاده پرخ1385(داوود آبادي،  کنددر وي ایجاد می رفتاري یا شخصیتیاش می شود و اختالالت 

رخطر از پاستفاه  نام دیگر باشد.گناه میکاري و احساسالیت جاري، وابستگی روانی، پنهانچهار مولفه اختالل در فع

  ).1389نزاده، حسین خا(است بوده نتزا از اینترو استفاه مشکل وابستگی به اینترنت ،اینترنت، استفاده مرضی از اینترنت

اشد تنهایی: یک تجربه ناشی از نیاز اساسی بشر به تعلق داشتن است که ممکن است موقتی یا مداوم ب

  باشد.). تنهایی شامل سه مولفه دوست یابی، کار گروهی و تعامل با مدرسه می2003 السکاریدس،(آشر،

  ف عملیاتیتعاری -1-6-2

دپروري مستبدانه، زیر مولفه؛ فرزن 3گویه در قالب  30پروري عبارتند از: هاي فرزند: سبکپروريهاي فرزندسبک

یه گو 30 ز ازهر دانش آمو يهاي فرزندپروري نمرهباشد. در این پژوهش منظور از سبکگیرانه میمقتدرانه، سهل

  .بود ايري این متغیر فاصلهازه گید. مقیاس اناست) بوده1971هاي فرزندپروري بامریند (پرسشنامه شیوه 

هاي زیر مولفه؛ مهارت اجتماعی مناسب، رفتار 5گویه در قالب  61مهارت اجتماعی: مهارت اجتماعی عبارت است از: 

هر   يباشد. در این پژوهش منظور از مهارت اجتماعی، نمرهطلبی، رابطه با همساالن میاجتماعی، پرخاشگري، برتريغیر

                                                
20 - cooplen, Hastinger, Lagas-Segin & Mavelton 
21 - Matson 
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ن تدوی 1983که توسط ماتسون و همکاران در سال  است) بوده1983ه مهارت اجتماعی ماتسون (شنامدانش آموز از پرس

  .اي بوددازه گیري این متغیر فاصله. مقیاس انگردید

در این ملیاتی منظور از تعریف عباشد. گویه می 14تگی به اینترنت عبارت است از: وابستگی به اینترنت: وابس

. است) بوده2001(ریچارد، اي، دیویس  "استفاده مرضی از اینترنت"آموز از پرسشنامه ر دانشه يپژوهش، میزان نمره

  .اي بودن متغیر فاصلهگیري ایمقیاس اندازه

آموز از هر دانش يدر این پژوهش، میزان نمرهمنظور از تعریف عملیاتی  باشد.گویه می 24تنهایی: تنهایی عبارت از: 

  .اي بودگیري این متغیر فاصلهدازه. مقیاس اناست) بوده1985( 22آشر و ویلر "تنهایی مقیاس احساس"پرسشنامه 

  

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-7

فرد  آیندهو  ها و معیارهاي فردي است که نقش مهمی در تعیین سرنوشتشخصیت، ارزشگذار خانواده اولین پایه

جاد بیت را ایهدف تر اي کهایه عشق و محبت قرار داده و خانوادههایی که اساس کار خود را بر پدارد بنابراین خانواده

اي ایر اعضس ووالدین  وداند. روابط بین کودکان دید را وسیله مناسب در تربیت نمیداند تنبیه و تهشایستگی در کودك می

یین شک در تع ستند. بییگر ههایی دانست که در کنش متقابل با یکداي از بخشعنوان نظام یا شبکهخانواده را می توان به

 ست (احدي،ابرخوردار  از اهمیت خاصهاي او؛ خانواده ها و ارزشکودك ، واکنش عاطفی، ادراك، نگرشرفتار بارز و آشکار 

  ).1382، احمدي، جعفري

انه و این قبیل رای هاي آموزشی و ارائه خدمات ارتباطی و مواردي ازهاي مثبت اینترنت از قبیل جنبهعالرغم جنبه

نشده از اینترنت تکامل ) استفاده کنترل1391به نقل از جمشیدي،  ) (2001 ،23هاي منفی دارد (یانگاینترنت جنبه

ز وجود رابطه بین دهد. شواهد موجود حاکی او نوجوان را در معرض خطر قرار میفیزیکی، رشد اجتماعی و روانی جوان 

پیامدهاي منفی در کار و منزل  ی روانی مثل افسردگی و انزواي اجتماعی وهاي اجتماعاستفاده پرخطر از اینترنت، متغیر

  ).1998باشد (یانگ، می

نظران آن را نوع حد پیش رفته است که برخی از صاحبهاي اجتماعی تا به آن هاي اخیر اهمیت مهارتدر سال

است ي به نام هوش عاطفی ابداع شدهدید) و در این رابطه مفهوم ج1986، 24اند (استرنبرگخاص از هوش عملی دانسته

، 25(گلمن هاي اجتماعی مانند روابط با همساالن، اداره خود و همدلی ارتباط داردهاي معینی از مهارتاین مفهوم با جنبه

  ).1389، خانزاده ؛ به نقل از حسین1995

حقارت کرده و حاالت  احساس گردد نوجوانننده و ناخوشایند است که باعث میاي منفور، پریشان کتنهایی تجربه

   ).2004، 26اي تجربه کند (الهاگینکنندهخلقی ناراحت

سبک فرزندپروري ناصحیح در رفتار و  و که استفاده افراطی از اینترنت و تنهایی جابا عنایت به مطالب ذکر شده از آن

و خطر و ناامنی و احساس حقارت و  تنهایی سبب ایجاد احساس ترس ن نوجوانان تاثیرگذار است وحاالت آشکار و پنها

                                                
22 - Viler 
23 - Yong 
24- Stemberg  
25- Golman  
26 - Elhagin 
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هاي اجتماعی در شناخت بهتر نوجوانان و نحوه مهارت گردد وشود و فرد دنبال نقایص در خود میکوچکی در فرد می

تنهایی و سبک فرزندپروري و استفاده از اینترنت و  پرداختن به متغیرهاي بنابراین برخورد مناسب با آنان سودمند است،

  تواند انجام تحقیق حاضر را موجه نماید.ت دانش آموزان ایرانی میتماعی بر جمعیهاي اجمهارت

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  دوم:فصل 

  مبانی نظري پژوهش
  

  

  

  

  



 
 
85

 

Family name: Ramezanzadeh - kolory                                                    Name: Maryam 

Title of Thesis  :  Modeling  the role of parenting style in alone with mediated social skill 

and abuse the internet in students. 
Supervisor:  Mahdi Moeinikia  (Ph.D)       

Advisor: Hosein Ghamari- Givi (Ph.D) 

Graduate Degree: Master Above 

Major: Family                                               Specialty: Consultation 

University: Mohaghegh Ardabili                Faculty: Educational Sciences and Psychology 

Graduation date: 2015/7/4                                    Number of pages: 99 

Abstract:  

The purpose of this study was to Modeling  the role of parenting style in alone with 
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Parenting questionnaire (Baumrind, 1971), Pathological Use Scale questionnaire (Devis, 
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Descriptive (Frequency- Mean- Standard deviation), SPSS 17 & Structural equation 

modeling using Lisrel software. Results shown: There was significant and  negative 

causality effect between Permissive parenting style and Loneliness with meditors abuse the 

enternet. There was not significant causality effect between Permissive parenting style and 

Loneliness. There was significant and  negative causality effect between Permissive 

parenting style and Loneliness with meditors social skill. There was significant and  
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