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 چکيده
اساس احساس تنهایی  بینی گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی بروهش حاضر پیشهدف از پژ

در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان بود. روش پژوهش حاضر توصیفی 

د اسالمی واحد اهواز تشکیل دانشجوی دانشگاه آزا 022های آن را از نوع همبستگی بود و آزمودنی

ها گیری در دسترس انجام شد. ابزارهای گردآوری دادهانتخاب گروه نمونه به روش نمونهدادند. می

های اجتماعی مجازی بودند. برای ، و گرایش به شبکه((UCLAهای احساس تنهایی شامل مقیاس

رایب . ضاستفاده شد چند متغیری ها عالوه بر استفاده از همبستگی ساده، از رگرسیونتحلیل داده

بدست آمده  =02/2r های اجتماعی مجازیهمبستگی ساده بین احساس تنهایی با گرایش به شبکه

نتایج رگرسیون نشان داد که احساس تنهایی، دارای و همچنین  دارند معنا 20/2که همگی در سطح 

  باشند.ی میهای اجتماعی مجازیک ارتباط مثبت و معنادار با گرایش به شبکه

 .گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی، احساس تنهایی : يديکل واژگان
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  2 محمد رضا برنا،  1 معصومه بيرانوند

 .اهواز، ایرانرشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی اهواز،واحد دانشجوی کارشناسی ا  0
 .عضو هیئت علمی گروه روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی اهواز، اهواز، ایران  0
 

 نام نویسنده مسئول:
 معصومه بيرانوند

 هاي اجتماعی مجازيی رابطه احساس تنهایی با گرایش به شبکهبررس
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 مقدمه
و  شودای توسط کاربران آن انجام میای است که امور تولید محتوای ویدئو، صدا، متن و یا چندرسانههای اجتماعی، رسانهرسانه شبکه

میزان استفاده از اینترنت و (. 0222، 0شوند )استین فیلد، الیسون و لمپبه اشتراك گذارده می در محیط اجتماعی منتشر و بین همتایان

اینترنت یا نسل شبکه نام نهاده اند. این نسل متولدین اواسط دهه ی  شبکه های مجازی چنان رو به گسترش است که نسل کنونی را، نسل

ها از پیوستن به فضای مجازی های آنهای اجتماعی و همچنین انگیزهتلف از شبکههای مخنسل میالدی به بعد هستند. بین استفاده 0992

تفاده اس توجهی وجود دارد. به عنوان مثال، نتایج تحقیقات نشان داده است که مادران نسبت به پدران بیشتر از فیس بوك های قابلتفاوت

بوکی خود در خارج دوستان فیس ها هستند؛ اما پدران بیشتر بایشاوندان آنبوکی مادران، اعضای خانواده و خوکنند و بیشتر دوستان فیسمی

درصد  92اند که بیش از مطالعات اخیر نشان داده(. 0200، 0)مارتینز، دیمیتریادیس، روبیا، گومز، و دالفونتا کنندبوك ارتباط برقرار میاز فیس

در سال  . (0220 ،3و گانت شاو) سایت های شبکه های اجتماعی استفاده می کنند از دانشجویان مقطع کارشناسی در انگلیس به طور مداوم از

یافته است. به طوری که محبوب ترین آنها صدها میلیون  سال های اخیر محبوبیت شبکه های اجتماعی آنالین تا حد بی سابقه ای افزایش

کرده است و تعداد مطالعات و پژوهش ها جهت درك این شبکه  شبکه ای ایجاد کاربر دارند. این موفقیت منافعی را در درون خود این جوامع

گستردگی بسیار و محدودیت دسترسی به تمامی کاربران بزرگترین شبکه های اجتماعی آنالین کسب اطالعات  ها را افزایش داده است ولی

 (0202، 4مارلو، و بنتوبورك، ) درباره دیدگاه کاربران آنها و چگونگی روابطشان را با مشکل مواجه کرده است مکفی

ممکن است که فکر است.  2های مجازی اجتماعی اثرگذار باشد، احساس تنهاییتواند بر روی میزان گرایش به شبکهاز متغیرهایی که می

ابل قکنیم که تنهایی یک بیماری مدرن است که شهرنشینی یا گسترش فناوری باعث تشدید آن شده باشد. با این حال میل به همراهی در م

(. تعاریف متعددی از تنهایی ارائه شده است. 0992، 6ترس از طرد اجتماعی بدون شک در قبل از تاریخ نیز وجود داشته است )پپالئو و پرلمن

نند که کباشند. به عنوان مثال، نظریه پردازان رفتاری تاکید میی یک دیدگاه نظری خاص به تنهایی میاغلب این تعاریف منعکس کننده

ایی پاسخی به عدم وجود تقویت اجتماعی است. نظریه پردازان شناختی در تعریف تنهایی بر اختالف میان آن دسته از روابط اجتماعی تنه

کنند و نظریه پردازان روان پویایی بر عدم تحقق نیازها تمرکز آورند تاکید میمطلوب که افراد خواهان آن هستند و روابطی را که به دست می

( بین تنهایی ناشی از انزوای اجتماعی و تنهایی ناشی از انزوای عاطفی تمایز قائل شده است. 0220) 7(. ویس0992الئو و همکاران، دارند )پپ

در احساس تنهایی هیجانی، فقدان وابستگی عاطفی به شخص یا افراد دیگر برجستگی دارد، در حالیکه در احساس تنهایی اجتماعی، عدم 

(. برخی از 0329، به نقل از واحدی، فتح آبادی و اکبری، 0222، 2کند )کرنبکه های اجتماعی نقش بارزی را ایفا میدرگیری در روابط و ش

( نشان دادند که میزان تنهایی در دختران بیشتر از پسران 0924، به نقل از آرچیابالد، 02، راسل و پپالئو و کاترونا0924، 9پژوهش ها )آرچیابالد

گی مثبتی با مشکالت درونی شده مانند افسردگی دارد. همچنین تحقیق انجام شده توسط بسر، گوردون، فلیت، هویت، است و تنهایی همبست

( نشان داده است که به دنبال وجود تعارض، کاهش کیفیت رابطه، خشم و ناکامی، احساس تنهایی در روابط رمانتیک به 0223) 00و دیویس

شان با دیگران دارند، و در ارضای نیازهای تعلق پذیریشان مشکل دارند، ی را در ایجاد و حفظ ارتباطآید. افرادی که مشکالت مداوموجود می

شوند شناختی از قبیل تنهایی و افسردگی دچار میهای روانشان با مشکل مواجهه می شوند و به آشفتگیدر رشد هیجانی و اجتماعی

 (. 0229، 00، لسگارد، لوکیکس، ونهالست، متیاس و ماسی)گوسنس

باشد. افسردگی می 03های مجازی اجتماعی را در آن در نظر گرفت، افسردگیبینی گرایش به شبکهتوان توانایی پیشمتغیر دیگری که می

ای برخوردار بوده و به آن ی پزشکی از جایگاه ویژههای شناخته شده است که از عصر بقراط به این طرف در رشتهترین اختاللیکی از قدیم

ترین اختالل روانی (. افسردگی یا اختالل خلق رایج0322ی خسروی و رهبری، ، ترجمه0220، 04و پاور توجه خاصی شده است )چامپیون

های روانی پزشکی است به طوری که سازمان بهداشت ترین اختاللاست و از آن به سرما خوردگی روانی یاد شده است. افسردگی یکی از شایع

                                                           
1- Steinfield, Ellison,& Lampe 
2- Martınez, Dimitriadis, Rubia, Gómez,& De La Fuente 
3- Shaw & Gant 
4- Burke, Marlow, & Lento 
5- loneliness 
6- Peplau & Perlman 
7- Weiss 
8- Kerren 
9- Archiabald,  
10- Rassell, Pelauo, & Katrona 
11- Besser, Gordon, Fleet, Hewitt, & Davis, 
12- Goossenes, Lasgaard, Luyckx, Vanhulst, Mathias, & Massy, 
13- depression 

2- Champio, & Power 
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های قلبی و عروقی سالمتی و حیات انسان را در ، افسردگی دومین عاملی است که پس از بیماری0202است که تا سال جهانی تخمین زده 

( نیز NIMH، 0222) 0(. مؤسسه ملی بهداشت روانی0326ی پورافکاری، ، ترجمه0223، 0)سادوك و سادوك سراسر جهان تهدید خواهد کرد

چون  هاییآور بوده، بر تمرکز فرد تأثیر گذاشته، لذت از فعالیتداند که از نظر هیجانی رنجمی شناختی و عاطفیافسردگی را حالتی روان

با شود. های حرکتی و تعامالت اجتماعی میخوردن و رابطه جنسی )احساس لذت( را کاهش داده و باعث تغییرات ناخوشایندی در فعالیت

فردی، میزان بروز افسردگی و شیوع آن رو به افزایش گذاشته است. مطالعات  -ینط بکاهش ارتبا پیشرفت دنیای امروزی و زندگی ماشینی و

حال حاضر ر د .(0993، 3روت و برودهیدزانگ، ) جمعیت عمومی دچار اختالل روانی هستند %4تا  %0ی نشان داده است که سشناگیرهمه

در  میلیون نفر 342ی ر اعالم شده از سوی سازمان بهداشت جهانبر اساس آما شود ودر جهان محسوب می شایعاختالل افسردگی چهارمین 

 2/4درصد در مقابل  0/9در ایران احتمال ابتالی زنان به افسردگی دو برابر مردان ) .(0322برند )امیری برمکوهی، می جهان از افسردگی رنج

دهقان،  د( به دست آمده است )کاویانی، احمدی ابهری،درص 7/0درصد در مقابل  9/0خویی کمتر از دو برابر )درصد( و در مورد افسرده

 (.0320منصورنیا، خرمشاهی، قدیرزاده، دادیی، و چهادهی، 

افتند و بخشی از نشانگان هیجان منفی هستند نامید. اضطراب و افسردگی اغلب با هم اتفاق می 4توان اضطرابمتغیر اثرگذار دیگر را می

هایی است که عموم مردم و درمانجویانی که به (. اضطراب از جمله اختالل0226، 2است )دوزویس و دابسون شماری را مبتال کردهکه افراد بی

ی اختالل نیست و هر برند. اضطراب همواره نشانهکنند، از آن شکایت داشته، رنج میدرمانی مراجعه میمراکز ارائه خدمات مشاوره و روان

یا یک اتفاق استرس زا، دچار اضطراب و تشویش خواهد شد. اضطراب، زمانی مسئله ساز خواهد بود که  انسانی بعد از شنیدن یک خبر ناگوار و

طوالنی مدت شده و سبب اخالل در روال زندگی روزانه گردد. زمانی که احساس شود، مدت و شدت اضطراب از حد طبیعی خارج شده است، 

شناختی، اضطراب را به شکل یک بیماری (. دیدگاه زیست0327ترجمه: صمدانی فرد،  ؛0222، 6شود )رابینزاضطراب فرد، یک اختالل تلقی می

؛ ترجمه 7،0992کند )روزنهان و سلیگمنها و زیست شیمی فرد بیمار اشاره میها، ژندر نظر گرفته، به چهار علت احتمالی آن میکروب

اگون شخصیت در ایجاد اضطراب اشاره کرده، دیدگاه شناختی، اختالالت پویایی به تعارض بین فرایندهای گون(. دیدگاه روان0322سیدمحمدی، 

گرایی و اصالت وجود معتقد است، محیطی که داند. دیدگاه انساناضطرابی را نتیجه افکار و باورهای نادرست غیرواقعی و غیر منطقی می

(. در دیدگاه اجتماعی 0374گردد )آزاد، طراب در فرد میتمایالت انسان را برای گام برداشتن به سوی تحقق خود سد کند، موجب گسترش اض

ر با شود، بلکه نتیجه و محصول ناتوانی فرد در مقابله مؤثحالت روانی و اضطرابی به عنوان یک مسئله بهداشتی یا نقص شخصی نگریسته نمی

شوند. این عناصر چهارگانه از فیزیولویکی تقسیم میعالئم اضطراب به چهار گروه شناختی، عاطفی، رفتاری و (. 0374فشار روانی است )آزاد، 

تطابقی در  هایباشد و عملکرد اصلی این عالئم، به وجود آوردن پاسخها با کل ارگانیزم هماهنگ مییکدیگر مستقل نیستند، بلکه عملکرد آن

 (.0922های خطرزا است )بک، موقعیت

 

 روش کار  .1
 معرفی پژوهش ابزار و روش نمونه، انتخاب روش آماری، جامعه ابتدا پژوهش مختلف لمراح انجام چگونگی و پژوهش شناسی روشدر 

 بطور جداگانه پرسشنامه هر برای کرونباخ آلفای ضریب ها، پرسشنامه سواالت درونی همسانی میزان آوردن برای بدست است. همچنین شده

 تحلیل و تجزیه جهت شده استفاده استنباطی و آماری توصیفی های مونآز نیز نهایت در .است شده داده توضیح ادامه در که گردیده محاسبه

 است شده تشریح ها داده

است. پژوهش حاضر از نوع  مالك متغیر با بین پیش متغیرهای بین چندگانه و ساده رابطه دنبال بررسی به پژوهشگر پژوهش این در .

ن )مدل رگرسیون چندگانه( است. در این پژوهش به بررسی رابطه بین تحقیقات توصیفی غیرآزمایشی به روش همبستگی و تحلیل رگرسیو

 بین پرداخته شد.متغیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان متغیر مالك و متغیر احساس تنهایی، به عنوان متغیر پیش

 

                                                           
3- Sadock, & Sadock 

4- National Institute of Mental Health 

5- Zung, Broadhead, & Roth     
4- anxiety 

2- Dozois & Dobson 

3- Rabinz 
7- Rosenhan, & Seligman 
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-0392سال در که است تحقیقات خوزستان و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان کلیه مطالعه این در مطالعه مورد آماری جامعه

 به که است خوزستان تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه از دانشجویان نفر 211 نیز تحقیق باشند. نمونه می تحصیل به مشغول 96

 .میشوند انتخاب در دسترس نمونه گیری روش

 :شد استفاده زیر ابزارهای از دموگرافیک پرسشنامه بر عالوه ها داده آوری جمع برای
 

 مجازي اجتماعی شبکه هاي به گرایش پرسشنامه )الف

 .است شده تهیه ... و تگرام، اینستاگرام اپ، واتس همچون اجتماعی ای شبکه های به فرد گرایش میزان بررسی منظور به پرسشنامه این

 شده جمع هم با فرد کل نمرات نهایت در .میشود نمره گذاری 5 ات 1از لیکرت طیف یک در سؤال هر که است سؤال 21 دارای پرسشنامه این

دارای  کاربر کند، کسب 39 تا 21 نمره که است فردی مجازی شبکه های عادی میگیرد. کاربر قرار سه طبقه این از یکی در فرد آن طبق بر و

 فردی مجازی اجتماعی شبکه های به شدید اعتیاد رایدا کاربر و کند کسب 69 تا 41 نمره که است فردی مجازی شبکه های به خفیف اعتیاد

 تأیید مورد آن روای و گرفت قرار علمی هیأت اعضای از نفر 5 اختیار در روایی، پرسشنامه تأیید منظور به .کند کسب 111تا 11 نمره که است

 محاسبه 1 /1پایایی ضریب بازآزمایی، روش از استفاده با و گرفت قرار دانشجویان از نفر 21 اختیار در ابتدا آن منظور پایایی به و گرفت قرار

  .شد گزارش 94/90  حدود آن تحقیق کرونباخ آلفای نیز پژوهش این در (0329ریزی، امامی( گردید

 

 نتایج و بحث روي نتایج  .2
 تهیه پرسشنامه ها زا یک هر از نسخه 211 تعداد مجازی اجتماعی های -شبکه به گرایش پرسشنامه های تهیه و موضوع تعیین از پس

و  تجزیه به اقدام داده ها جمع آوری از پس .آمد دست به دسترس در نمونه گیری روش وسیله به که نفر است 211 پژوهش نمونه حجم .شد

 .شد داده ها تحلیل

 استفاده با نیز دادهها یلتحل و تجزیه .شد استفاده چندمتغیری رگرسیون از پیشبین، متغیر دو از بیش و مالك متغیر یک وجود دلیل به  

  .شد انجام spss21 افزار نرم از

Ramirez, & Lakenbill -0  
 2- taylor manifest  
3- Hamilton 

   اخالقی مالحظات  

 .شود رعایت است همان رازداری که پژوهش هر اساسی اصل که شد داده اطمینان پژوهش داوطلبان به پژوهش این در 1-

 در شرکت ادامه از که شود داده پژوهش اجازه در شرکت به تمایل عدم صورت در که شد داده اطمینان داوطلبان به پژوهش این در 2-

 .دهند انصراف پژوهش

 کردند. حاضر شرکت پژوهش در کامل رضایت با و شد گوشزد آنها به تحقیق شرایط همه پژوهش اجرای از قبل 3-

 

هایی است که امور تولید محتوای ویدئو، صدا، متن و یا زان گرایش به رسانهمی تعریف مفهومی گرایش شبکه اجتماعی مجازي:

، شوند )استین فیلد و همکارانشود و در محیط اجتماعی منتشر و بین همتایان به اشتراك گذارده میای توسط کاربران آن انجام میچندرسانه

0222 .) 

های اجتماعی مجازی نمره ای است که ین پژوهش گرایش به شبکهدر ا هاي اجتماعی مجازي:تعریف عملياتی گرایش به شبکه

 .آورد( بدست می0392های اجتماعی امامی ریزی )ماده ای گرایش به شبکه 02شخص در مقیاس 

 

احساس تنهایی فاصله و شکاف بین آرمان های شخص )آنچه می خواهد( و دستاورد های او )آنچه  تعریف مفهومی احساس تنهایی:

ئو و پرلمن، الپآورد( در روابط و صمیمیت های بین فردی است و هر چه این فاصله بیشتر باشد احساس تنهایی نیز بیشتر است )پمیبه دست 

0992.) 

ماده ای تنهایی راسل، پیالئو و  02در این پژوهش تنهایی نمره ای است که شخص در مقیاس : احساس تنهاییتعریف عملياتی 

 ( بدست می آورد.0372از میر دریکوند، ، برگرفته 0922کاترونا )

 یافته هاي توصيفی مربوط به برخی ویژگی هاي جمعيت شناختی اعضاي نمونه
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 فراوانی و درصد وضعيت جنسيت-1جدول

 )درصد فراوانی(فراوانی جنسيت

 )% (7939/5 مرد

 )%60/5  (000 زن

 )%022(022 کل

 ن متغير سنميانگين، انحراف معيار، کمترین و بيشتری-2جدول

 بيشترین کمترین انحراف معيار ميانگين سن

 34 04 6/26 07/90 مرد

 30 00 2/72 02/22 زن

 34 00 6/92 06/67 کل

 ابزار پژوهش-3جدول

 در پژوهش حاضر پایایی
 ابزار سازنده سال روایی پایایی

 آلفاي کرنباخ

 ه هاي اجتماعی مجازيگرایش به شبک امامی ریزی 0392 روایی محتوایی 2/94 2/90

 راسل و همکاران 0922 2/90 2/29 2/29
ي احساس مقياس تجدید نظر شده

 (UCLAتنهایی )

 و گرایش به شبکه هاي اجتماعی مجازي هاي احساس تنهاییميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداکثر نمره-4جدول

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد ميانگين تعداد متغير

 24 02 2/40 32/90 022 تنهایی احساس

 26 42 03/27 62/00 022 گرایش به شبکه هاي اجتماعی مجازي

 

 متغيرهاي پژوهشهمبستگی بين 
 

 متغير وابسته

 متغير مستقل

 گرایش به شبکه هاي اجتماعی مجازي

r p 

 =2/220p 2/02** احساس تنهایی
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 نتيجه گيري
(. r=2/02بین احساس تنهایی و گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی رابطه معناداری وجود دارد )میشود مشاهده 0جدول در که همانطور

 معنادار ارتباط مجازی اجتماعی های شبکه به گرایش با تنهایی احساس بینشود. تأیید می >2/220Pدر سطح معناداری 0بنابراین، فرضیه 

انه برای ترکیب خطی متغیرهای پیش بین احساس تنهایی، با گرایش به شبکه های ضریب همبستگی چندگ .میباشد همخوان وجود دارد،

 %07می باشد. بنابراین دار معنی =2/220pدر سطح بدست آمد که  =2/07R2و ضریب تعیین آن  =2/40MRاجتماعی مجازی برابر با 

 یک عنوان به تنهایی احساس .شود بین تبیین میی متغیرهای پیش واریانس مربوط به گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی به وسیله

 واقعی دنیای در خود اجتماعی روابط کمیت و کیفیت در کمبودی که فرد میشود پدیدار زمانی که میشود تعریف هیجانی ناخوشایند تجربه ی

 عاطفی76ویژگی  تعریفی چنین .است یاجتماع روابط دلخواه و واقعی سطوح بین ذهنی تفاوت یک تنهایی دیگر، احساس عبارت می یابد. به در

 عنصر بر میکند تاکید همچنین .مشخص میکند ))است هیجانی ناخوشایند تجربه ی یک تنهایی، احساس(( عبارت در را تنهایی احساس

 این طبق بر .نیست موافق خواسته ها و انتظارات از برخی با شخص اجتماعی که روابط است ادراك این مستلزم تنهایی احساس چون شناختی

 شخص که و روابطی باشد داشته واقعی دنیای در میکند آرزو شخص که فردی بین روابط بین که میشود تجربه تنهایی زمانی احساس تعریف

 به خود مطلوب ارتباطات از سطح آن کسب جهت بنابراین فرد .) 1982 پپالئو، و پرلمن( باشد داشته وجود تفاوت دارد، واقعاً که میکند درك

 ، 1994کلینک،(باشد می واقعی دنیای در اجتماعی بیگانگی و احساس اضطراب، از عواقب یکی .شود می متمایل مجازی مرز بدون دنیای

 خود مجازی، دنیای در می توانند راحتی به افراد .آوند می رو مجازی دنیای به و کنند می فرار واقعی دنیای از (افراد0326محمد خانی، ترجمه

 انتظار جهت همین به .شوند مرتبط ها آن با و کنند پیدا را مانند خود به افراد توانند می راحتی به اینکه یا و دهند نشان دیگر ای هگون به را

 .باشند داشته تمایل مجازی اجتماعی های شبکه به گرایش به افراد شود که موجب تنهایی، احساس که رود می

 

 تشکر و قدردانی 

خوزستان و دانشگاه ازاد اسالمی واحد جهت همکاری در به اتمام رسیدن و همکاری این مقاله تشکر و قدردانی می از سازمان آب و برق 

  گردد. 
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 راجعممنابع و 

(. 0322ی علی اکبر خسروی و هورا رهبری )(. آسیب شناسی روانی بزرگساالن. ترجمه0220چامپیون، لورنا؛ پاور، میک ) [0]

 ل. تهران: انتشارات آییز.چاپ او

(. اثربخشی آموزش صبر بر اضطراب، افسردگی و شادکامی. دو فصلنامه مطالعات اسالم و 0327حسین ثابت، فریده ) [0]

 .79-90، صص 0، شماره 0شناسی، سال روان

پسرانه  هایآموزان پایه اول دبیرستان(. مقایسه عزت نفس، اضطراب و افسردگی در دانش0322حسینی، سید سعید ) [3]

شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تیزهوش، نمونه دولتی و عادی اهواز. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد روان

 اهواز.

(. رابطه ی خودکارآمدی با افسردگی، اضطراب و استرس. مجله اندیشه و 0392خوش نویسان، زهرا و افروز، غالمعلی )] [4]

 . 22-73، 02، 2رفتار؛ 

، )چاپ اول(. 0327(. رهایی از اضطراب: راهنمای تشخیص و درمان. ترجمه: محمد صمدانی فرد 0222پیتر )رابینز،  [2]

 تهران: انتشارات ارجمند. 

 (، چا پ پنجم، نشر روان. 0326شناسی شخصیت. مترجم سیاوش جمالفر )( روان0992راس، آلن ) [6]

( در BDI-13افسردگی بک ) یوتاه پرسشنامههای فرم کهای روانسنجی مادهویژگی .(0324رجبی، غالمرضا ) [7]

 . 090-092، صص. ی چهارمسال اول، شماره ،شناسان ایرانینامه رواندانشجویان دانشگاه شهید چمران. فصل

 یحیی یشناسی روانی. جلد دوم. ترجمهآسیب شناسی نابهنجارین(. روا0992)پی  این. مروزنهان، دیوید ال و سلیگ [2]

 نشر ارسباران، چاپ هفتم. ،(. تهران0327سید محمدی )

ی نصرت اهلل پور پزشکی علوم رفتاری روانپژشکی. ترجمهنی روا(. خالصه0223سادوك، بنیامین و سادوك، ویرجینیا ) [9]

 (. جلد دوم. تهران، انتشارات شهر آب، چاپ چهارم.0326افکاری )

های اجتماعی مجازی تلفن رابطه بین استفاده از شبکه (.0392پور، اسماعیل؛ و اسدزاده، حسن )سلیمانی، مجید؛ سعدی [02]

همراه و اهمال کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سالمت روان دانش آموزان. فصلنامه فن آوری اطالعات و ارتباطات در 

 007-044علوم تربیتی.

ی پژوهش های روان مجلهآگاهی و احساس تنهایی با سالمت روان دانشجویان. ی ابعاد خود(. رابطه0390سیف، دیبا ) [00]

 .44-63، صص.0 ، شماره02شناختی. دوره 

های مشاوره و روان درمانی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات مرکز (. نظریه0329شفیع آبادی، عبداهلل و ناصری، غالمرضا ) [00]

 نشر دانشگاهی.

 (. رهایی از افسردگی. تهران، انتشارات ارجمند. 0329شورکی، مصطفی ) [03]

(، تهران نشر 0392ی یحیی سیدمحمدی )های شخصیت. ترجمه(. نظریه0946پی و شولتز، سیدنی الن ) شولتز، دوان [04]

 ویرایش.

 (. مشکالت رفتاری در کودکان و نوجوانان. تهران: انتشارات فرهنگی منادی تربیت.0320فرقانی رئیسی، شهال ) [02]

ویراست دهم، چاپ  .لوم رفتاری روانپزشکی بالینی(. خالصه روانپزشکی ع0227بنیامن جیمز، سادوك ) و کاپالن، هارولد [06]

 ( تهران: انتشارات ارجمند.0327چهارم،جلد دوم، مترجم؛ فرزین رضاعی)

کاویانی، حسین؛ احمدی ابهری، علی؛ دهقان، محمد؛ منصورنیا، محمدعلی؛ خرمشاهی، مازیار؛ قدیرزاده، محمدرضا؛  [07]

(: 3)2های اضطرابی در شهر تهران. فصلنامه اندیشه و رفتار: تالل(. شیوع اخ0320دادیی، علیرضا؛ و چهاردهی، امیر )

00-4. 

(. مجموعه کامل مهارت های زندگی: تکنیک های مقابله با اضطراب، افسردگی و تنهایی و... . 0994کلینک، کریس ال ) [02]

 ی تخصصی.(. تهران: رسانه0326ی شهرام محمد خانی )ترجمه

 (. تهران: انتشارات رشد.0320رابی. ترجمه سیروس مبینی )(. اختالالت اضط0992کنرلی، هلن ) [09]

شکیبا؛ شهرزاد  ی الدن فتی؛ شیمادرمانی، راهنمایی برای روان درمانگران. ترجمه شناخت(. فنون 0223لیهی، رابرت ) [02]

 (. چاپ اول، تهران، نشر دانژه.0327طهماسبی مرادی؛ حسین ناصری و کاوه ضیایی )
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