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 چکیده
ا از ز: این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین ابعاد اضطراب اجتماعی و استفاده آسیبمقدمه

 های جنسیتی صورت گرفت.اینترنت با میانجیگری نقش
: پژوهش حاضر توصیفی از نوع مدل معادالت ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه رو  

ساکن شهر  1400-1399آموزان پسر مشغول به تحصیل در نیمسال دوم تحصیلی دانش
نتی در پژوهش شرکت کردند. در نفر از طریق فراخوان اینتر 250 دامغان بود که از این میان

های جنسیتی نقش، (2008، پژوهش حاضر از مقیاس اضطراب اجتماعی )پاپلک و ویدک
( به عنوان 2016، فرانسس -زا از اینترنت )کالوو( و پرسشنامه استفاده آسیب1999، )بولدیزار

( و SEMاختاری )ابزار استفاده گردید. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادالت س
ز با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد. روابط واسطه ای در الگوی پیشنهادی نیز با استفاده ا

 روش بوت استرپ آزموده شدند.
اری اضطراب هایافته  رفت د که بعد  : نتایج حاکی از برازش مناسب مدل بود و نشان دا

زا از اینترنت رمستقیم بر استفاده آسیباجتماعی با میانجیگری نقش جنسیتی مردانگی اثر غی
 (.p < 05/0دارد )

های های پژوهش حاضر چهارچوب مفیدی را در شناسایی مؤلفه: یافتهگیرینتیجه 
نترنت فراهم -اجتماعی شناسیروانتأثیرگذار در حوزه  زا از ای فرهنگی در استفاده آسیب 

به نقش جنسیتی مردانگی در کاهش ها به ضرورت توجه کند. نتایج حاصل از این یافتهمی
 کند.آموزان تأکید ویژه میزا از اینترنت در دانشاضطراب اجتماعی و استفاده آسیب

استفاده ، های جنسیتینقش، : ابعاد شناختی و رفتاری اضطراب اجتماعیکلمات کلیدی
 زا از اینترنتآسیب
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Abstract 
Introduction: The aim of this research was to investigate the 
relationship of cognitive and behavioral dimensions of social 
anxiety and internet abusive use by mediating gender roles.  
Method: the research method was a descriptive correlational. The 
Statistical population was composed of all boy students in second 
semester 2020-2021, living in Damghan City, of which 250 
individuals participated in the study through online recall. The 
research tool included Social Anxiety Scale (Puklek & Videc, 
2008), the Gender Roles Scale (Boldizar, 1999) and internet 
abusive use Scale (Calvo-frances, 2016). Fitness of the proposed 
model was estimated through structural equation modeling (SEM) 
and using Lisrel software package. The mediating relationship in 
the proposed pattern was tested using the bootstrap procedure. 
Results: The results of structural equation modeling indicating 
fitness of model and showed that the behavioral dimension of 
social anxiety mediated by the gender role of masculinity has an 
indirect effect on the internet abusive use (p<0.05). 
Conclusion: The findings of the present study provide a useful 
framework for identifying the influential components in the field 
of socio-cultural psychology in the internet abusive use. The 
results of these findings emphasize the need to pay attention to the 
gender role of masculinity in reducing social anxiety and internet 
abusive use in students.  
Keywords: Cognitive and Behavioral Dimensions of Social 
Anxiety, Gender Roles, Internet Abusive use 
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 مقدمه
 جهوان و جهوان واقعوي، اسوت نمووده رو به رو موازی دو جهان با را انساني جامعه امروز جهان

مواجه است )احیایي و مبوارک  چندفرهنگي و زمربي سرزمیني با انسان، مجازی جهان در مجازی.

 در را شوگرفي تأثیرا  حاضر عصر در جهاني شدن و ارتباطا  انقال  واقع (. در1394، بخشایش

 و اینترنوت توأثیرا  بوه تووانمي آنها مهمترین از که است گذاشته هازندگي انسان گوناگون ابعاد
کاربردهوای  بوودن کمتور و کمرنوگ دلیول بوه ایوران در کرد. اشاره مجازی اجتماعي هایشبکه

 پایوه است. بور سیاسي و اجتماعي، محتوی فرهنگي با فضایي بیشتر اینترنت، تجاری و اقتصادی

بوه ، سوال اخیور چند ایران در در اینترنت کاربران آمار اطالعا  فناوری ارتباطا  و وزار  گزار 
هوای آن سوب  ن اینترنت و جوذابیت(. کاربردهای فراوا1399، شد  افزایش یافته است )موسوی

زا از اینترنوت یا به عبارتي استفاده آسوی  1ای با نام اعتیاد به اینترنتهای اخیر پدیدهشده در سال

 گورفتن نادیوده باعو ، ابزار این از زاآسی  استفاده (. متأسفانه2010، 2بوجود بیاید )کریستاکیس

بسویاری  و شوغلي مشوکال ، تحصویلي افوت، عيرواب  اجتما گسیختگياز هم ، خانوادگي رواب 
 اینترنت به جوانان و نوجوانان از طرفي دسترسي (.1396، شود )متقي و صفایيمشکال  دیگر مي

 قورار خحر بیشوتری معرض در دیگر سني هایگروه افراد به نسبت هاآن است و افزایش حال در

، د بور رفتوار کودکانوه خوود غلبوه کننودکننو(. نوجوانان سعي مي2018، 3دارند )اوال و ایدمودیا
مسئولیت رفتارشان را به عهده بگیرند و حتي آمادگي دارند تا مسئولیت کارهای دیگران را نیز بوه 

از یک سو تمایل ندارد تا از دوران کوودکي ، عهده بگیرند. نوجوان دچار نوعي تعارض دروني است
زادی عمل و به عهوده گورفتن مسوئولیت دارد خود پا فراتر نهد و از سوی دیگر تمایل به داشتن آ

 (. 1390، عسگری، ازخو ، یونسي، امیرجان، آبادعلي)سلحاني

های نوین مثل اینترنت بر رواب  اجتماعي توأثیر پیشینه محالعاتي نشان داده است که فناوری
، همکوارانو  4گوردد )تونیوونيگرایي بیشتر و جدایي از خانواده و جامعه مويگذاشته و باع  درون

( 2015) 6یارمولنیوک و دانوون، باکوزا، الهادیف، دوراني، (. وینستون2014، و همکاران 5؛ ازهر2012
زا از اینترنت نیوز مورتب  اسوت. بوا ایون کنند که سحوح باای اضحرا  با استفاده آسی بیان مي

اضحرا  اجتماعي است.  ،تواند در استفاده از اینترنت تأثیر گذار باشددیدگاه یکي از مواردی که مي
اضحرا  اجتماعي به ترس آشکار و پیوسته از حضور در موقعیت اجتماعي یا عملکردی اشواره دارد 

آور و تحقیرآمیوزی عمول ها به طرز خجالوتشود که او در این موقعیتو از این باور فرد ناشي مي

هوای خوي ویژگوي(. اضوحرا  اجتمواعي بوا بر2015، 7خواهد کورد )انجمون روانپزشوکي آمریکوا
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6. Weinstein, Dorani, Elhadif, Bukovza, Yarmulnik, Dannon 
7. American Psychiatric Association  
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هوای لرز  به هنگام رویارویي بوا موقعیوت، خشکي دهان، تعرق، هافیزویولوای )سرخ شدن گونه
ترس از ارزیابي منفي و ، ترس از اشتباه، خجالت، های شناختي )شرمکننده( ویژگياجتماعي نگران

، ابوراز وجوود تورس از، دوری از تماس چشومي، های رفتاری )کناره گیریترس از انتقاد( و ویژگي

راد و شوود )طباطبوایيترس از صحبت کردن در جمع و مورد خحا  واقوع شودن( مشوخص موي
( با بررسي نوجوانان و جوانوان کواربر در شوش 2015و همکاران ) 1ای(. 1395، بلوطبنگاناکبری

ت کشور آسیایي به این نتیجه رسیدند که افسردگي و اضحرا  اجتماعي از طریق اعتیاد به اینترنو

در خصو  ارتبواط اینترنوت و اضوحرا   اجتماعي و رفتاری تأثیر گذار است. –بر سالمت رواني 
گاهي اوقا  افوراد بورای اینکوه بتواننود از اضوحرا   شود.اجتماعي تناقضا  و ابهاماتي دیده مي

آورند. به عبوارتي کسواني کوه دچوار کمبوود اجتماعي خود بکاهند به استفاده از اینترنت روی مي

ودتنظیمي هستند و برای کاهش خستگي و یا به دنبال پیدا کردن دوست به فضای مجازی پناه خ
های اجتماعي خود آورند. به خصو  افراد افسرده و مبتال به اضحرا  اجتماعي فقدان مهار مي

استفاده از اینترنت و فضای مجازی اثر فوری برای ، دهندارزشي خود رب  ميکفایتي و بيرا به بي

شوود. ای برای اسوتفاده هرچوه بیشوتر از اینترنوت ميها دارد و این انگیزهکاهش اضحرا  در آن
استدال دیگر برای استفاده از اینترنت و فضای مجازی برای کساني که دچوار هوراس اجتمواعي 

-رفتار اجتماعي را تمرین نماینود و مهوار ، تواننداین است که این افراد به این رو  مي، هستند

ای اجتماعي را به دست آورند که ممکن است در ارتباط چهره بوه چهوره در محوی  اجتمواعي ه

زا از اینترنوت بوه (. بنابراین در این مواقع استفاده آسی 2014، کمک کننده باشد )ازهر و همکاران
 باع  بدتر، تواندکمک کننده باشد و هم مي، تواندای است که هم ميعنوان یک استراتژی مقابله
گیری هویت منفي شوود )ای و و در طول دوره رشد منجر به شکل شدن اضحرا  اجتماعي شده

بررسي پیشینه محالعواتي حواکي از ارتبواط اضوحرا  اجتمواعي و به طور کلي  (.2015، همکاران
، پاسول-؛ پریزانوت2015، وینستون و همکواران ؛2012، 2استفاده بیش از حد از اینترنت است )وی

؛ 2018، اانوگ و سوان، لي، وو، اائو، 5؛ دانگ2018، و اوزتکه کازان 4؛ بالوگلو2016، 3اششنر و ادرک

 ( . 1395، اصغرنژاد فرید و هاشمیان، زارع، دهکردیاکبری؛ علي1395، پورمود  و کجباف

زا از بسویاری از متغیرهوا بوا اسوتفاده آسوی ، طبق پیشینه محالعواتي، طور که بیان شدهمان
اما باید این مسئله را عنوان کرد که هوی  یوک از ایون ، ر مستقیم در ارتباط هستنداینترنت به طو
 توانند به تنهایي مسئله مورد نظر را تبیین کنند و ازم است از جوان  گونواگون ایونمتغیرها نمي

-مسئله مورد بررسي قرار گیرد. بنابراین عوامل مؤثر دیگری وجود دارند که به طور غیرمستقیم مي

نند بر این مورد نقش داشته باشند. به عبارتي رابحه احتمالي بین اضحرا  اجتماعي با اسوتفاده توا

                                                 
1. Lai 
2. Wei 
3. Prizant-Passal, Shechner, Aderka 

4. Baloğlu, Özteke Kozan 
5. Dong, Zhao, Wu, ,Li, Zhang, Sun  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563216302680#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563216302680#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563216302680#!
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توانند در این زمینه نقش زا از اینترنت یک رابحه خحي ساده نیست و متغیرهای دیگری ميآسی 
 ای داشته باشند. با بررسي پیشینه محالعاتي در خصو  نقش عوامول موؤثر در اسوتفاده ازواسحه
هوایي کوه یکوي از نظریوه فرهنگي به این موضوع جال  توجوه اسوت. -نگاه اجتماعي ، اینترنت

( معتقد است کوه انتظوارا  1974( است. بم )1974) 1نظریه بم، تواند در این زمینه محرح شودمي
شوود و انتظوار متفواو  بورای اجتمواعي شودن های زنان و مردان منجور مويفرهنگي به تفاو 

کنود کوه ایون رفتارهوای متوأثر از یتي متفاوتي را برای دختران و پسران ایجاد ميهای جنسنقش

هایي نقش جنسیتي به عنوان یکي از طرحواره های شناختي فرد و انتظارا  فرهنگي است.بنهروان
توانود در روابو  گیرد و با توجه به ماهیوت اجتمواعي آن مويکه در ساختار شناختي فرد جای مي

بوه « 2جونس»ای شناسوي و دیودگاه حرفوهاز نظور لغوتقابل توجه است. ، باشد اجتماعي دخیل
اجتماعي و رواني موردان ، به خصوصیا  رفتاری« 4جنسیت»و  3های زیستي زن یا مرد بودنجنبه

اسواس ، کند. به زعوم رویکورد اجتمواعياشاره مي 5و زنان تحت عنوان زنانه بودن یا مردانه بودن
بر مبنای جنسیت )یعني خصوصیا  رواني و اجتماعي( آنان ، فراد در اجتماعها و رفتارهای اویژگي

، مردانه یا زنانه نیسوتند، شود و هی  یک از صفا  رفتاری به طور ذاتينه جنس زیستي تعیین مي

کنود بلکه این جامعه و فرهنگ حاکم بر آن است که صفا  مربوط به یک جنس را مشخص مي
چهار طبقه از ، های انجام شدهطبق بررسي(.1393، دهکردیاکبریعليبه نقل از ، 1997، 6)دوزول
شوامل: ، ( صوور  گرفتوه اسوت1974های مربوط به جنسیت که بر مبنای نظریوه بوم )خصیصه

شخصیت مردانه مربوط به زنوان یوا مردانوي  باشد.مي 10و نامتمایز 9آندرواني، 8مردانگي، 7زنانگي
رفتارهوا و ، آورند. به عبوار  دیگورو در بُعد زنانه نمرۀ پایین مياست که در بُعد مردانه نمرۀ باا 

، 11نورویلیتیس و جوین، دهند )اانگخصایص مردانه را بیشتر از رفتارها و خصایص زنانه بروز مي

بوه راحتوي ، فعال بودن، اقتدار، استقالل، (. برخي از خصایص مردانه عبارتند از: پرخاشگری2001
انه مربوط به زنان و مرداني است که در بُعد زنانه نمرۀ باا و در بُعود تصمیم گرفتن. شخصیت زن

رفتار و خصایص زنانه را بیشتر از رفتارها و خصوایص ، آورند. به عبار  دیگرمردانه نمرۀ پایین مي
نسبت بوه احسواس دیگوران ، دهند. برخي از خصایص زنانه عبارتند از: آرام بودنمردانه نشان مي

آنهایي هسوتند کوه در « آندروان یا دو جنسیتي»مخوار و همدل بودن. شخصیت غ، حساس بودن

                                                 
1. Bem 

2. Sex 
3. Female or male 
4. Gender 
5. Feminine or masculine 

6. Doswell 
7. Femininity 
8. Masculinity 
9. Androgyny 

10. Undifferentiated 
11. Zhang, Norvilitis & Jin 
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؛ اانوگ و 2003، 1گیرنود )گاسوتلو و گاسوتلوخصایص هر دو جنس زنانه و مردانه نمورۀ بواا مي
( شخصیت آندروان مربوط به افورادی اسوت کوه در 1974(. بر اساس دیدگاه بم )2001، همکاران

هر دو خصوایص زنانوه و مردانوه در آنهوا ، به عبار  دیگر، باشندباا ميهر دو بُعد زنانه و مردانه 

ین برای کساني است که در هر دو ویژگي هم وجود دارد. طبقه نامتمایز های زنانه و مردانه نمرۀ پای
پیشینه محالعاتي نشان داده است که افراد آنودروان (. 2003، آورند )به نقل از گاستلو و گاستلومي

، ؛ ماهالیوک2006، 2فردی خشنودترند و سالمت رواني بااتری دارند ) لفکویز و زلودوبیندر رواب  

(. محوابق بوا پیشوینه 1390، شوکرکن و محتشومي، دهکردیاکبری؛ علي2007، 3برنز و سیزدک
محالعاتي پسرها به اشتراک گذاشتن فیلم و دختران به وبالگ نویسي و اشتراک عکس عالقمنود 

جستجوی اطالعا  پورنووگرافي اسوتفاده ، خرید، ران بیش از دختران از ایمیلهستند. همچنین پس
به برقوراری ارتبواط عواطفي و ، کنند و دختران با توجه به اعتماد کمتری که به اینترنت دارندمي

 (. 2016، 4تر هستند )دوفور و همکارانعاشقانه عالقمند
های جنسیتي ضحرا  اجتماعي و نقشهای بسیار اندکي در زمینه رابحه ابه طورکلي پژوهش

های ایون پوژوهش زا از اینترنت صور  گرفته است که این مسئله یکي از نوآوریبا استفاده آسی 

های پیشین فق  رابحه مستقیم متغیرهای مورد محالعه شود. از سوی دیگر در پژوهشمحسو  مي
ای بین اضحرا  نقش واسحه، تواننداند و این که چه متغیرهای دیگری ميمورد بررسي قرار گرفته

تاکنون مورد بررسي قرار نگرفته اسوت. در واقوع ، زا از اینترنت ایفا کننداجتماعي با استفاده آسی 

پژوهش حاضر در سح  نظری درصدد پاسخ به این پرسش است که چوه متغیرهوایي در اسوتفاده 
-تقیم و غیرمستقیم تا چه حد پیشزا از اینترنت دخیل هستند؟ و این متغیرها به صور  مسآسی 

زا از هوای مورتب  بوا اسوتفاده آسوی بیني کننده آن هستند؟ از طرفي با توجه به بررسي پژوهش

بخش ، رسد که به لحاظ سب  شناسيبه نظر مي، اینترنت و محالعه عوامل تأثیرگذار در این حوزه
 -اتي نیز نقوش عوامول فرهنگويای از علل ناشي از مشکال  نوجوانان است. پیشینه محالععمده

اما این محالعا  انودک هسوتند و در برخوي ، اجتماعي را در این حوزه مورد بررسي قرار داده است
انود ای پیشونهاد کرده( نیز طي محالعه2018بالوگلو و همکاران )، شودموارد هم تناقضاتي دیده مي

ا از اینترنت و اضحرا  اجتماعي بوه زکه تحقیقا  آینده همچنان به بررسي ساختار استفاده آسی 
محالعه و بررسي این پدیوده و ، رسدعنوان ساختارهای چند بعدی ادامه دهند. از این رو به نظر مي

پذیری بیشتری دارند؛ حائز اهمیت است. از طرفي در ایام پاندمي ویروس شناخت افرادی که آسی 

فاده کودکوان و نوجوانوان از فضوای به دلیل آموز  غیرحضوری و مجازی درصد اسوت 19-کووید
شود. لوذا پوژوهش حاضور سوعي افزایش داشته است که ضرور  این محالعه دوچندان مي مجازی

با  دارد با استفاده از مدل معادا  ساختاری مدلي تدوین کند تا ارتباط بین ابعاد اضحرا  اجتماعي 
                                                 
1. Guastello, & Guastello 
2. Lefkowitz & Zeldow 

3. Mahalik, Burns & Syzdek 
4. Dufour 
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ا مورد بررسي قورار دهود؛ همچنوین های جنسیتي رو میانجیگری نقش زا از اینترنتاستفاده آسی 
ساختار مدل را مورد آزمون قرار دهد که آیا مدل از براز  کافي برخوردار است یا خیر؟ و اینکه آیوا 

زا از اینترنوت را ارتباط بین ابعاد اضحرا  اجتماعي با استفاده آسوی ، توانندهای جنسیتي مينقش

 ه است. ارائه شد 1میانجیگری کند؟ ساختار مدل در شکل 

 
 . مدل ساختاری پژوهش1شکل 

 روش

طرح پژوهش توصیفي از نوع همبستگي و معادا  ساختاری بود. جامعه آماری در ایون پوژوهش 
سواکن  1400-1399مشغول به تحصیل در نیمسال دوم تحصویلي  آموزان پسرشامل تمامي دانش

یوابي معوادا  از رو  مودل( حداقل حجم نمونه برای اسوتفاده 2011) 1شهر دامغان بود. کالین
به ازای هر پوارامتری کوه  کنندهشرکت 10تا  5همچنین وی تعداد ، داندنفر مي 200ساختاری را 

نفر به عنوان نمونه انتخا  شدند کوه  250کند. بنابراین تعداد باید تخمین زده شود را پیشنهاد مي
فر تقلیل یافوت. بوا توجوه بوه ن 220های ناقص و مخدو  حجم نمونه به بعد از حذف پرسشنامه

ها به صوور  اینترنتوي تهیوه و در پرسشنامه، 19-شرای  موجود در جامعه و شیوع ویروس کووید

هوا را پرسشونامه، آموزاني که تمایل به شورکت در پوژوهش داشوتندفضای مجازی منتشر و دانش
ه تحصویل در دوره تکمیل و ارسال کردند. از معیارهای ورود به پژوهش جنسیت پسر و مشغول ب

متوسحه دوم بود. همچنین دارا بودن بیماری مزمن جسماني و زندگي نکردن با والودین از شورای  

چگوونگي تکمیول ، خروج از نمونه بود. ازم به ذکور اسوت توضویحاتي دربواره اهوداف پوژوهش

                                                 
1. Kline 
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ارائه شد و آموزان عدم افشاء اطالعا  و حفظ حریم خصوصي افراد به دانش، رازداری، هاپرسشنامه
 کنندگان محابق با اصول اخالقي در پژوهش اخذ شد. به این ترتی  رضایت شرکت

 

 ابزارهای پژوهش

فهرست نقش جنسویتي کودکوان را  2بولدیزار :CSRI)1الف( پرسشنامه نقش جنسیتی ) 

گیری نقش جنسویتي کودکوان بور اسواس پرسشونامه نقوش به عنوان ابزار اندازه، 1991در سال 

این مقیاس برای ارزیابي صوفا  زنوانگي و مردانگوي موورد  طراحي کرد. 3( BSRIبم )جنسیتي 
ای از ها )زنانگي و مردانگوي( نمورا  جداگانوهبرای هرکدام از خرده مقیاس گیرد.استفاده قرار مي

نمرا  بااتر نشوان  آید.های مربوط به هر خرده مقیاس به دست ميطریق محاسبه میانگین گویه

های گویه است که خرده مقیاس 60وح بااتر زنانگي/ مردانگي است. این مقیاس دارای دهنده سح
اند. آزموایش شوونده در یوک گویه را به خود اختصا  داده 20خنثي هرکدام  زنانگي و، مردانگي
کند که هر گویه چقدر درباره او صحت دارد )از اصوالً دربواره مون ای مشخص ميدرجه 4مقیاس 

باشود. در پوژوهش بولودایز موي 240تا  60بسیار صحی  است(. دامنه نمرا  بین  صحی  نیست تا
بوه  75/0و  84/0های زنانگي و مردانگي به ترتی  ( ضرای  همبستگي برای خرده مقیاس1991)

، محتشومي، دهکوردیاکبوریدست آمد. در ترجمه و اعتباریابي داخلي این پرسشنامه توس  علوي
و روایي آن  86/0پایایي مقیاس با استفاده از ضری  آلفای کرونباخ ، (1393زاده و شهریاری )حسن

پایایي مقیاس در پژوهش حاضر با استفاده از ضوری  آلفوای کرونبواخ بورای  گزار  گردید. 84/0
 به دست آمد.  85/0و برای خرده مقیاس زنانگي  87/0خرده مقیاس مردانگي 

این مقیاس توسو  پاکلوک و  :SASA)4ب( مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان )

هوا و رفتارهوای اجتنوابي ترس، هاگویه است که نگراني 28( طراحي شده و شامل 2008)  5ویدک
-های اجتماعي مختلف مانند تعامل با دوستان و تعامل در مدرسه اندازه مينوجوانان را در موقعیت

گویه و زیرمقیاس تنش و  15تي( )بعد شناخ 6گیرد. در دو زیر مقیاس بیم و ترس از ارزشیابي منفي

گویه دارد. نمره گذاری پرسشنامه براسواس مقیواس  13)بعد رفتاری(  7بازداری در برخورد اجتماعي
، شوند( امتیازبندی مي4، 3، 2، 1، 0ای لیکر  )از کامالً موافق تا کامالً مخالف به صور  درجه 5

 -22 -20 -17 -13 -11 -9 -3 -1بوارا  باشود. در عموي 140تا  28بنابراین دامنه نمرا  بین 
هوا در محالعوا  شود . همساني دروني این زیرمقیاسنمره گذاری به صور  معکوس انجام مي 28

هیدالگو و ، اینگلس، او، های پژوهشي اوبه عنوان مثال یافته، مختلف مورد تأئید قرار گرفته است

                                                 
1. Children’s Sex role Inventory 

2. Boldizar 
3. Bem sex role inventory 
4. Social anxiety scale for adolescents 
5. Puklek & Videc 

6. Apprehension and fear of negative evaluation 
7. Tension and inhibition in social contact 
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-بورای انودازه SASAدهود کوه ان مي( نش2008پاکلک و ویدک )، (2008و همکاران ) 1اگرکا

گیری اضحرا  اجتماعي نوجوانان از توان باایي برخوردار است. نتای  تحلیول عواملي تأئیودی در 
نشوان داد کوه سواختار  SASA( با هدف بررسي روایوي عواملي 1392پژوهش استوار و رضویه )

ای بویم و تورس از ارزیوابي هودارد. ضرای  آلفا برای زیر مقیواسها دوعاملي براز  خوبي با داده
، 84/0منفي و تنش و بازداری در برخورد اجتماعي و نمره کلي اضحرا  اجتماعي به ترتیو  برابور

به دست آمده است. پایایي مقیاس در پژوهش حاضر برای خرده مقیاس بیم و ترس  83/0و 68/0
و بورای کول  83/0اعي برای خرده مقیاس تنش و بازداری در برخورد اجتم، 87/0از ارزیابي منفي 

 به دست آمد.  85/0مقیاس 

 3فرانسوس -این پرسشنامه توس  کوالوو :2زا از اینترنتج( پرسشنامه استفاده آسیب

-های خودگزار  دهي در این حیحه به شمار مي( ساخته شده است و از جدیدترین مقیاس2016)

ای نمرا  در مقیاس پن  درجه شود.گذاری ميگویه است و به رو  لیکر  نمره 12رود که دارای 
باشود و نمورا  مي 60تا  12( قرار دارند. دامنه نمرا  بین 4( تا کامالً موافق )0از کامالً مخالف )

زننده بیشتر از اینترنت است. آلفای کرونباخ بوه دهنده استفاده آسی بااتر در این پرسشنامه نشان
گوزار   89/0و برای پسوران  91/0دختران  ( برای2016فرانسس ) -دست آمده در پژوهش کالوو

شده است که نشان دهنده اعتبار بسیار خو  این آزمون اسوت. همچنوین دارای ضوری  دونیموه 

( در ایوران 1396برای هر دو جنس بوده است. این پرسشنامه توس  متقي و صفائي ) 86/0سازی 
گوزار   82/0وایي همگرا برابر و ر 91/0هنجاریابي شده است. آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

گردید. همچنین نتای  تحلیل عامل تائیدی دو عامل منحبق با نسخه اصلي پرسشنامه نشوان داد. 
و برای مؤلفه تحریک پوذیری  81/0پایایي مقیاس در پژوهش حاضر برای مؤلفه اختالل کارکردی 

 باشد. مي 82/0و برای کل مقیاس  84/0

آوری شده در دو بخش آمار توصیفي )میوانگین و انحوراف های جمعها: دادهشیوه تحلیل داده
، ها و اهداف پژوهشمعیار( و استنباطي تحلیل شدند. در بخش استنباطي با توجه به ماهیت فرضیه

های ضری  همبستگي پیرسون و مدل معادا  ساختاری مورد تجزیه و ها با استفاده از آزمونداده
 SPSS-19ها از نرم افزار آماری ذکر است برای تجزیه و تحلیل دادهازم به  تحلیل قرار گرفت.

  استفاده شد. 5/8لیزرل نسخه و 

 

  هایافته
 1حداقل و حداکثر نمره( متغیرهای پژوهش در جدول ، انحراف معیار، های توصیفي )میانگینداده 

 ارائه شده است.

                                                 
1. Zhou, Xu, Ingles, Hidalgo, LaGreca 

2. Internet Abusive Use Questionnaire 
3. Calvo-frances 
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 هشهای توصیفی مربوط به متغیرهای مورد پژوویژگی .1جدول 

 انحراف معیار میانگین مقدار حداکثر مقدار حداقل 

 46/7 97/58 79 37 نقش جنسیتي مردانگي

 71/6 42/56 73 33 نقش جنسیتي زنانگي
 52/5 26/41 73 15 اجتنا  از برخورد اجتماعي

 6/9 9/37 52 19 درک و ترس از ارزیابي منفي
 32/9 17/79 111 42 نمره کلي اضحرا  اجتماعي

 41/4 29/23 36 12 ل کارکردیاختال

 98/2 16/9 17 4 تحریک پذیری
 03/6 45/32 48 18 زا از اینترنتنمره کلي استفاده آسی 

 
جهت بررسي رابحه بین متغیرهای مورد پژوهش از ضری  همبستگي پیرسون استفاده گردیود 

 ارائه شده است.  2که خالصه نتای  آن در جدول 

 
 بین متغیرهای مورد پژوهش . ماتریس همبستگی2جدول 

 6 5 4 3 2 1 متغیرها 

      1 مردانگي 1
     1 454/0** زنانگي 2

    1 102/0 -2/0** اضحرا  اجتماعي 3

4 
اجتنووا  از برخووورد 
اجتموووواعي )بعوووود 

 رفتاری(

**424/0- 083/0- **510/0 1   

5 

درک و تووووورس از 

ارزیوابي منفوي )بعود 

 شناختي(

006/0 *166/0 **876/0 **879/0 1  

6 
استفاده آسوی  زا از 

 اینترنت
*185/0- 048/0 **783/0 **275/0 **755/0 1 

زا از اینترنت بوا مردانگوي رابحوه منفوي استفاده آسی ، دهدنشان مي 2همان طور که جدول 

 783/0 و =0001/0p) با اضحرا  اجتماعي به صور  کول، (=r -185/0 و =016/0pدار )معني
r=) و بعود رفتوا( 0001/0ری اضووحرا  اجتمواعيp= 275/0 و r=)   و بعوود شوناختي اضووحرا

دار دارد و بین استفاده آسی  زا از اینترنت رابحه مثبت معني (=r 755/0 و =0001/0pاجتماعي )
(. همچنین جدول =r 048/0 و =539/0pداری وجود ندارد )با نقش جنسیتي زنانگي رابحه معني

 و =0001/0pفتاری اضحرا  اجتماعي و نقش جنسیتي مردانگوي )دهد که بین بعد رنشان مي 2
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424/0- r=دار و بین بعد شناختي اضحرا  اجتماعي و نقش جنسیتي زنانگي ( رابحه منفي معني
 (. =r 166/0 و =001/0pشود )داری دیده ميرابحه مثبت معني

برخووردار اسوت.  انتخا  نشانگرهای مناس  در الگوی معادا  ساختاری از اهمیت مضاعفي
گیری هوا بورای انودازهتوان آن، پیش از انتخا  نشانگرها با استفاده از رو  تحلیل عاملي تأئیدی

های الگویوابي معوادا  سواختاری از فرضمتغیرهای مکنون زیربنایي ارزیابي شد. همچنین پیش

های پور  نیوز هخحي چندگانه و دادهم، نرمال بودن چندمتغیری، جمله نرمال بودن تک متغیری
استاندارد و سحوح معنوي داری بورای ، مورد بررسي و تائید قرار گرفتند. نتای  ضرای  غیراستاندارد

 ارائه شده است.  3مدل ساختاری پژوهش در جدول 
 

 استاندارد و سطوح معنی داری برای مدل ساختاری پژوهش ، . ضرایب غیراستاندارد3جدول 

ضریب  مسیر

 غیراستاندارد

ضریب 

 استاندارد

سطح معنی 

 داری

 662/0 -024/0 -022/0 مردانگي  بعد شناختي اضحرا  اجتماعي
 0001/0 422/0 169/0 مردانگي  بعد رفتاری اضحرا  اجتماعي

 001/0 679/0 /278 زنانگي  بعد شناختي اضحرا  اجتماعي
 166/0 -078/0 -005/0 زنانگي   بعد رفتاری اضحرا  اجتماعي

 043/0 -21/1 -77/2 زا از اینترنتاستفاده آسی    مردانگي

 048/0 005/1 27/1 زا از اینترنتاستفاده آسی   زنانگي
 

، بعد رفتاری اضحرا  اجتماعي با نقش جنسیتي مردانگي، دهدنشان مي 3همانحور که جدول 
نقش جنسیتي بعد شناختي اضحرا  اجتماعي با نقش جنسیتي زنانگي معني دار است. همچنین اثر 

(. سایر اثرا  در سح  p < 05/0دار است. )زا از اینترنت معنيمردانگي و زنانگي با استفاده آسی 

05/0 > p دار نیست. معني 
 ارائه شده است. 4های براز  مدل در جدول شاخص

 

 های برازش مدل ساختاری نهایی. شاخص4جدول 

 مقدار پذیرشدامنه قابل شاخص برازندگی

 03/814 - (2χ) دوخي

 35/1 5تر از کم دو به درجه آزادینسبت خي
 97/0 90/0بزرگتر از  (TLIلوییس ) -شاخص توکر

 96/0 90/0بزرگتر از  (CFIشاخص برازندگي تحبیقي )

 94/0 90/0بزرگتر از  (IFIشاخص برازندگي فزاینده )

 93/0 90/0بزرگتر از  (NFIشاخص برازندگي هنجار شده )
 93/0 90/0بزرگتر از  (GFIیکویي براز  )شاخص ن

ریشه دوم برآورد واریانس خحای تقری  

(RMSEA) 
 058/0 08/0تر از کم
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ها در محدوده قابل پذیر  قرار دارنود و مقوادیر ایون دهد که همه شاخصنشان مي 4جدول 
 دهند که مدل نهایي پژوهش از براز  مناسبي برخوردار است.ها نشان ميشاخص

 
 . مدل پژوهش بر اساس ضرایب استاندارد2ل شک

 

استفاده شد. بو  استرپ  1ای از آزمون بو  استرپدر محالعه حاضر برای ارزیابي رواب  واسحه

-آورد. ارزیابي معنويترین رو  را برای ارزیابي اثرا  غیرمستقیم فراهم ميقدرتمندترین و منحقي

داری و کرد. رو  اول با مراجعه به سوحوح معنوي توان به دو طریق بررسيداری این رواب  را مي

% برای  95های اطمینان. در صورتي که حد باا و پایین با فاصله اطمینان رو  دوم با بررسي فاصله

عالمت باشند )هر دو مثبت یا هر دو منفي( و یا به عبارتي مقدار صفر بین این دو ای هممسیر واسحه

 دار است. معني p  05/0در سح  مسیر مورد نظر ، حد قرار نگیرد
 اینتایج آزمون بوت استرپ برای اثرات واسطه .5جدول 

 متغیر مستقل
متغیر 

 میانجی

متغیر 

 وابسته

ضریب 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

سطح 

معنی 

 داری

حد 

 پایین
 حد باال

بعد رفتاری 

اضحرا  

 اجتماعي

 مردانگي

استفاده 

آسی  زا 

 از اینترنت

095/0- 045/0 035/0 211/0- 067/0- 

بعدشناختي 

اضحرا  

 اجتماعي

 زنانگي

استفاده 

آسی  زا 

 از اینترنت

011/0- 075/0 096/0 156/0- 024/0 

 

                                                 
1. Bootstrap 
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دهود کوه اثور نتوای  ایون آزموون نشوان موي، شوودمالحظه موي 5همان طور که در جدول 

گوری نقوش ینترنوت بوا واسوحهزا از اغیرمستقیم بعد رفتاری اضحرا  اجتماعي بر استفاده آسی 

دار اسوت. همچنوین اثور غیرمسوتقیم بعود معنوي – 095/0جنسیتي مردانگي با ضری  استاندارد 
شناختي اضحرا  اجتماعي بر اسوتفاده آسوی  زا از اینترنوت بوا واسوحه گوری نقوش جنسویتي 

 دار نیست. معني -011/0زنانگي با ضری  استاندارد 

 

 گیریبحث و نتیجه 

جام پژوهش حاضر تدوین مودل سواختاری رابحوه بوین ابعواد اضوحرا  اجتمواعي بور هدف از ان

های جنسیتي بود. نتوای  حاصول از ایون پوژوهش زا از اینترنت با میانجیگری نقشاستفاده آسی 

زا از اینترنت با ابعواد رفتواری و شوناختي اضوحرا  اجتمواعي رابحوه نشان داد که استفاده آسی 

دار دارد؛ از طرفوي نتوای  نشوان قش جنسیتي مردانگي رابحوه منفوي معنويدار و با نمثبت معني

همچنوین بوین  داری نودارد.زا از اینترنت با نفش جنسیتي زنانگي رابحه معنوياستفاده آسی ، داد

دار و بعود شوناختي بعد رفتاری اضحرا  اجتماعي با نقش جنسیتي مردانگي رابحه منفوي معنوي

دار وجوود دارد. بنوابراین ایون یتي زنوانگي رابحوه مثبوت معنوياضحرا  اجتماعي با نقش جنسو

، وینسوتون و همکواران ؛2012، نتیجه همسو و هماهنگ بوا نتوای  محالعوا  پیشوین اسوت )وی

 (.2018، ؛ دانگ و همکاران2016، پاسل و همکاران-؛ پریزانت2015

مجوازی بوه علوت  تعداد زیادی از کاربران وابسوته بوه فضوای، توان گفتدر تبیین نتای  مي

نماینود زیورا در ارتباطوا  اضحرا  اجتماعي به طور بیمارگونه از این وسیله ارتباطي اسوتفاده موي

انوگ و ، های کمتور مثبوت خوود را از انظوار مخفوي نماینود )هووانمجازی قادر هستند که جنبه

ه تعامول (. عالوه بر این به دلیل ترس از ارزیوابي منفوي در ارتبواط چهوره بوه چهور2014، 1چي

تووان نتیجوه (. بنوابراین موي2005، 2تر است )شوفرد و الودمنگونه افراد مناس مجازی برای این

بودون اضوحرا  و ، گرفت که فضای مجازی مکاني امن برای کسواني اسوت کوه تمایول دارنود

هوای ترس با دیگران ارتباط برقرار کنند. در همین راسوتا در ارتبواط اضوحرا  اجتمواعي و نقوش

هوای جنسوي )زنوان و موردان( نوه جنسویتي با وجود اینکه بیشتر محالعا  بوه تفواو  جنسیتي

و  (1974تووان محوابق بوا نظریوه طرحوواره جنسویتي بوم )موي، )مردانگي و زنانگي( پرداختنود

؛ علووي اکبووری 1395، ؛ پورمووود  و کجبوواف2018، پیشووینه محالعوواتي )بووالوگلو و همکوواران

موتهم ، هوایي ماننود تورس از مسوخره شودنرد کوه ویژگوي( بیان ک1395، دهکردی و همکاران

ناشایستگي و انتقاد به عنووان صوفا  زنانوه موورد بررسوي ، کفایتياحساس بي، طرد شدن، شدن

                                                 
1. Huan, Ang, Chye 
2. Shepherd, Edelmann 
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هوای مشوترک در اخوتالل اضوحرا  هوا )کوه ویژگويوقتي فردی با ایون ویژگوي، گیرندقرار مي

منتظور ارزیوابي دیگوران و از طرفوي ، باشند( در موقعیت اجتمواعي قورار بگیورداجتماعي هم مي

گیرنود و هموین نگرانوي از ارزیوابي منجور بوه آشوفتگي نگران و مضحر  از این ارزیابي قرار مي

شوان بیشوتر سوح  اضوحرا ، شود؛ هرقدر ترس از ارزیابي منفي آنان بیشوتر باشودعمیق فرد مي

ارزیوابي منفوي اسوت بوا خواهد بود. بنابراین بعد شناختي اضحرا  اجتماعي که شوامل تورس از 

های زنانه یا به عبوارتي نقوش جنسویتي زنوانگي در ارتبواط اسوت. در مقابول افورادی بوا ویژگي

از ، شوود...کوه صوفا  مردانوه در نظور گرفتوه موي، مسوتقل، هایي مانند اعتماد به نفوسویژگي

موده اجتنوا  دهند از موقعیت اجتماعي بوجوود آارزیابي منفي دیگران نگران نیستند و ترجی  مي

بنابراین بعد رفتاری اضحرا  اجتماعي )اجتنا  از برخوورد اجتمواعي( بوا نقوش جنسویتي ، نکنند

 ای در نظر گرفته شود. تواند به عنوان سازوکار مقابلهمردانگي رابحه معکوس دارد و مي

همچنین در پژوهش حاضر مدل معوادا  سواختاری نشوان داد کوه بعود رفتواری اضوحرا  

ا میوانجیگری نقووش جنسوویتي مردانگوي و بعوود شووناختي اضوحرا  اجتموواعي بووا اجتمواعي بوو

دار دارنود و دارای زا از اینترنوت رابحوه معنويمیانجیگری نقش جنسیتي زنانگي با استفاده آسی 

براز  هست. اما نتوای  آزموون بوو  اسوترپ فقو  رابحوه غیرمسوتقیم بعود رفتواری اضوحرا  

زا از اینترنوت را نشوان داد. ایون مردانگي با استفاده آسی اجتماعي با میانجیگری نقش جنسیتي 

، باشود )استاسوار مي یافتوه بوه طوور غیرمسوتقیم بوا یافتوه نتوای  پیشوین همسوو و هماهنوگ

 (. 1395، دهکردی و همکاراناکبری؛ علي2014، 1دیپائو و اتیین، دلواکس، هانسس

، تووان گفوتموي، ژوهش حاضر استجال  و نوآورانه پ، در تبیین این نتیجه که نقحه جذا 

جنسویتي بوه عنووان میوانجي بوین هوای محابق پیشینه محالعاتي که نشان داده است که نقش

، ؛ مووریس2014، )استاسوار  و همکواران جنسیت و حساسویت بوه عالئوم اضوحرابي قورار دارد

، سوتهوای فوردی اجنسیتي شاخص پایودارتری از ویژگويهای اما نقش، (2005، 2و نووپ میستر

-صرف آگاهي از جنسیت افراد اطالعا  چنداني در مورد شیوه برخورد افراد نسوبت بوه موقعیوت

هوای جنسویتي ماهیوت ایون عوامول دهد. در حالي که آگاهي از نقشهای مختلف به دست نمي

هوای ناشوي از ارزیوابي کنند که بورای درک نگرانويکند. تحقیقا  اخیر اذعان ميتر ميرا روشن

، کنود )راسولاجتماعي تفسیر خود یا به عبارتي هویت جنسیتي نقش مهموي ایفوا مويو برخورد 

تفسیر هور فورد از خوود  و باورهوای او بور اضوحرا  ، رسدمي (. به نظر2017، 3گولد و فرگوس

داری نیسوت. زمواني کوه افوراد مبوتال بوه کننوده معنوياجتماعي او تأثیر دارد و جنسیت تعیین

نسوبت بوه اطرافیوان و ، گیرنودهوای جمعوي عملکوردی قورار مويیتاضحرا  اجتماعي در موقع

                                                 
1. Stassart, Hansez, Delvaux, Depauw, Etienne 

2. Muris, Meesters, Knoops 
3. Russell, Gould & Fergus 
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، شوند و دریافوت هرگونوه بوازخوردی بوا پورداز  شوخص نسوبت بوه باورهوامحی  حساس مي

-شود و این تعریف محابق بوا تعریوف نقوش جنسویتي مويا  همراه ميها و انتظارا توانمندی

، سي کشوور جهوان صوور  گرفتوه اسوتهایي که بیش از پانزده سال در بر اساس پژوهشباشد. 

ایون  زنانوه و مردانوه دسوت یافتنود. از میوانهای محققان بوه تووافقي فرهنگوي دربواره کلیشوه

، حسواس، وابسوته، توانند به وجود آورنده اضحرا  باشود؛ از قبیول ترسووها صفاتي که ميویژگي

ابول صوفاتي ماننود آینود در مقضعیف و نگراني که همگي صفاتي زنانه بوه شومار موي، خجالتي

تواننود در مقابلوه بوا فرمانده و قوی کوه موي، محکم، مستقل، شجاع، با اعتماد به نفس، توانمند

، 1بارنوت و دیویدسوون، رسوان باشوند؛ همگوي صوفاتي مردانوه هسوتند )هیودالگواضحرا  یواری

جنسویتي  زا از اینترنت و محابق با نتای  پژوهش حاضور نقوش(. بنابراین در استفاده آسی 2001

  تواند با کاهش اضحرا  اجتماعي روی استفاده مناس  از اینترنت اثر بگذارد.مردانگي مي

، با وجود تمام محاسوني کوه اسوتفاده از اینترنوت بوه هموراه دارد، همان طور که بررسي شد

مضورا  و مشوکال  ، توانودآوری نوین ارتباطي همچوون یوک شمشویر دو لبوه مويولي این فن

ی نسل جوان به خصو  نوجوانان بوجود آورد. از طرفي ایون موورد یوک پدیوده بوین فراواني برا

حقووق ، ایرایانوه، شناسويروان، شناسويجامعوه، ای است که علوم مختلف از جمله پزشکيرشته

 –اموا نگواه اجتمواعي ، و اخالق هریک از ابعاد مختلفي این پدیده را موورد بررسوي قورار دادنود
هوای جنسویتي نقوش قابل توجه و حائز اهمیت است. پیشتر بیان شد کوهفرهنگي به این پدیده 

گیورد و در طوي پذیری و انتقوال فرهنگوي شوکل مويای اجتماعي است که در فرایند جامعهسازه

، آیود )بوه نقول از قوره داغوي و مبینوي کشوهاین فرایند نوعي آگاهي و احساس تعلق بوجود مي

هوای گروهوي و بوه ویوژه عوامول رسوانه، والودین، اجتمواعي، ( و عوامل مختلوف زیسوتي1399

شوناخت و بواور افوراد ، ( معتقود اسوت2015) 2. در هموین راسوتا بووفرهنگي در آن دخیل است

هوای رسوانهاجتمواعي اسوت؛ از طرفوي  –نسبت به نقش جنسیتي خود متأثر از شرای  فرهنگي 

کننود. بنوابراین ی ایفوا مويجمعي با ایجاد بسترهای فرهنگي در هویت جنسیتي افراد نقش مؤثر

کننوده باشود. بسیار کمک، تواندنقش جنسیتي از جمله متغیرهایي هست که در این خصو  مي

بور ایون اسواس ، ترین نهادهای شوکل دهنوده هویوت جنسویتي اسوتخانواده و مدرسه از اصلي

تفاده از شاید مدرسه برای عوامل احساس موفقیت و رابحه موؤثر بوا اجتمواع و اسو، توان گفتمي

-سوازی بورای تقوشهای آموزشي بتوانود در فرهنوگهای ارتباطي مجازی با طراحي برنامهشبکه

محوابق نتیجوه پوژوهش حاضور چنانچوه نقوش جنسویتي های جنسیتي کمک شایاني ایفا کند. 

                                                 
1. Hidalgo, Barnett, Davidson 
2. Boe 



 های جنسیتیزا از اینترنت با میانجیگری نقشاثر ابعاد شناختی و رفتاری اضطراب اجتماعی بر استفاده آسیب

182 

 
 

 

زا از اینترنوت نقوش توانود؛ بوین اضوحرا  اجتمواعي و اسوتفاده آسوی مي، مردانگي تقویت شود

 د. مؤثری ایفا کن

تووان اشواره کورد کوه ایون از جمله مي، هایي رو به رو بوده استپژوهش حاضر با محدودیت

گیووری در دسووترس محالعوه بوور روی دانووش آموووزان سوواکن شووهر دامغووان بووه صووور  نمونووه

)غیرتصادفي( و به صور  اینترنتوي بوا عودم توجوه بوه مالحظوا  فرهنگوي و قوومي مختلوف 

ه سوایر افوراد در شوهرهای دیگور بوا محودودیت رو بوه رو صور  گرفت کوه تعمویم نتوای  را بو

با توجه به آنکه پژوهش حاضور روی نوجوانوان انجوام شوده اسوت و در حوال کند. همچنین مي

لذا تعمیم نتای  با توجه به ثبا  نسبي هویت باید بوا جانو  احتیواط ، باشندکس  هویت خود مي

الگووی سواختاری آزموون شوده هماهنوگ  های این پوژوهش بواهمچنین اگرچه دادهانجام شود. 

ولي کابرد آن در رواب  علت و معلوولي بایود بوا احتیواط صوور  گیورد. بنوابراین پیشونهاد ، است

های محرح شده به هموراه سوایر متغیرهوای احتموالي بوا محالعاتي با توجه به محدودیت، شودمي

جهوت پیشوگیری و بهبوود  گردد. همچنین درهای جنسیتي پیشنهاد ميتوجه به نقش مؤثر نقش

فرهنگووي  –زا از اینترنوت بوا رویکورد اجتمواعي اخوتالل اضوحرا  اجتمواعي و اسوتفاده آسووی 
درموانگران و مشواوران ، هوای جنسویتي بوه متخصصوان حووزه تعلویم و تربیوتاستفاده از نقش

 شود. مدرسه پیشنهاد مي

 

 تشکر و قدردانی
کوه در ایون پوژوهش شورکت کردنود و موا را در آموزان ساکن شهرستان دامغوان از تمامي دانش

 کمال تشکر را داریم.، انجام این محالعه یاری کردند
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