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Abstract 
The purpose of present is to determine the 
relationship between mother’s pathological use of 
social networking sites with their marital 
satisfaction, their children, and their behavioral 
problems. These relationships are assessed by mixed 
method. In quantitative part, 323 mothers who had 
preschool children were chosen by convenience 
sampling. The method of research was correlational. 
SPSS 16 and Amos were used to analysis data. The 
method in qualitative method was grounded theory 
and the instrument was semi-structured interview. 
The sample in this part was 17 mothers who were 
SNS addictive and were chosen by purposeful 
sampling and extreme case sampling. In order to 
analyze data theoretical coding was used. In whole, 
the results of this research showed the relationship 
of pathological use of these networks specially 
dependence to them with low marital satisfaction, 
undesirable relationship with child and behavioral 
problems in children. 
Keywords: Social Networking, Marital 
Satisfaction, Behavioral Problems of Children, 
Mother-Child Relationship 

 چکیده
ها شبکه نیمادران از ا یزابیرابطه استفاده آس یبررس ،هدف پژوهش حاضر

رزندانشان ف یها با فرزندان و مشکالت رفتارآن رابطه ،ییزناشو تیبا رضا
 ندیرآفو کامل از  قیدنبال درک عمپژوهش حاضر به که یینجاآ زبود. ا

. است ختهیع آمروش پژوهش از نو؛ بنابرانی بود گریکدیبر  رهایمتغ یاثرگذار
نمونه شامل  ساله شهر تهران و 3-7مادران کودکان  هیشامل کل یجامعه آمار

. شدند بانتخا دسترس در یریگنفر از مادران بود که به روش نمونه 323
زا از بیآس استفاده پرسشنامه شامل حاضر پژوهش در استفاده مورد ابزار

 اسی، مق(RAS)سنجش رابطه  اسی(، مقSNSPUQ) یمجاز یهاشبکه
کان ها و مشکالت کودییو پرسشنامه توانا (CPRS)کودک -رابطه مادر
(SDQ) زار مورد و اب یاطالعات از روش همبستگ لیتحلوهیتجز یبود. برا
در بخش  بود.  Amosو Spss16 یهاافزارنرم لیتحلوهیتجز یاستفاده برا

 یفیش کنمونه در بخ .استفاده شد یانهیزم هیاز روش نظر ،پژوهش یفیک
اشتند و با استفاده د یها وابستگشبکه از استفاده به که بودند یمادران از نفر 17

 ،یفیر بخش کد. ابزار مورد استفاده گردیدند انتخاب هدفمند یریگاز نمونه
از  یفیک یهاداده لیتحلوهیتجز ی. برابود افتهیساختار مهین مصاحبه
پژوهش  جینتا ،یکلطوراستفاده شد. به محقق خود لهیوسبه ینظر یکدگذار

 تیها با رضاآن هب یوابستگ ژهیوها بهزا از شبکهبیرابطه استفاده آس انگریب
 بروز با و ودهب فرزند و مادر انیم نامطلوب ارتباط و زنان در نییپا ییزناشو

 .است مرتبط زین کودکان در یرفتار مشکالت
-رابطه مادر ،ییزناشو تیرضا ،یمجاز یها: شبکهیدیکل یهاواژه
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 مقدمه
، 3نستاگرامی، ا2چون تلگرام ییهامانند شبکه (یمجاز یاجتماع یهاشبکه) 1یاجتماع یهاشبکه یهاتیسا
 افتهیگسترش  یریطور چشمگبوده و به ایاز افراد دن یاریامروزه مورد استفاده بس ها،نیمانند ا و 4بوکسیف

 فراهم یارتباط التیتسه و یرساناطالع نهیها در زمشبکه نیکه ا یرغم خدماتی(، عل2017تانگ و کوه، )است 
؛ بورک، 2016 ابدالجبار، ت،یالجوما، القوداه، آلبورسان، بخ)اند داشته همراه به خود با زین ییهابیآس ،اندنموده
(، 2011پارکز، ) یشخص میارتباط با جنس مخالف، نقض حر لیتوان به تسهیها مبیآس نیا (، از جمله2012
 ،یابوالقاسم و عطادخت ،یمانیجو، نرکمال)خانواده  انیبن دیتهد ،ینگارهرزه ،یباروبندیفحشا و ب اشاعه
 نیا نیتراز برجسته یکیاشاره کرد.  هامانند این( و 1395 ،ینیالعابد نیز و انیزندوان) یروان بی(، آس1395

 سبوک،یف از همارگونیب و حدازشیبه استفاده باست که  یمجاز یاجتماع یهاشبکه به ادیمسأله اعت ،هابیآس

ها همراه با احساس اجبار در استفاده از آن یمجاز یاجتماع یهاشبکه گرید و 7نیال ،6بریوا تلگرام، ،5ترییتو
 یشغل ،یخانوادگ فیوظا انجام و امور در مداخله و یفرد نیب مشکالت جادیکه باعث ا یاگونهبه اشاره داشته،

 یزندگ یهاجنبه گریها و غفلت از دشبکه به یوابستگ ،یتیشخص و یرفتار اختالالت جادیا ،یلیتحص و
(، استفاده 8یبرجستگ) یمجاز یاجتماع یهابه شبکه ادیباشد: اشتغال خاطر زیم یعالئم نیچن یو داراگردد یم

کسب  یبرا شتریبوشتریها به مرور و ب(، استفاده از شبکه9خلق رییتغ) یکاهش احساسات منف یها برااز شبکه
 یها(، بروز تعارض11انزوا یهانشانه)ها در صورت منع استفاده از شبکه یشانی(، بروز پر10تحمل)لذت از آن 

 یگرد مکرر به الگوهاشامل عقب 13(، بازگشت12تعارض)ها شبکه از استفاده خاطربه فرد در یدرون و یفردنیب
(. استفاده از 2013 ث،یفیگر)در آن  تیموفقنبود کنترل استفاده و  یرفتار مزبور بعد از ترک، تالش برا نیشیپ
( 1392 ،یسوار؛ 1390 ،ییصحرا زادهیو عل یخسرو)خانواده  یاعضا انیها باعث کاهش ارتباط مشبکه نیا

فاکس، اوسبورن و واربر، ) نیزوج انی( بروز اختالفات م2016 د،یویو د روبرتز) گریکدیشوهر از وغفلت زن
و  ی؛ کراونز، لک2016 تون،یکال و ،یدگوی؛ر2014 ؛ بلید و لریم ن،ییدرو) ییروابط فرازناشو شی( افزا2014

؛ ولنزوئال، 2013 ت،یاسم و یناگورن تون،یکال)( افزایش طالق 1395جو و همکاران، ؛ کمال 2013نگ،یتیوا
کالیتون، ؛ 2016 ت،ینورتروپ و اسم ؛2016 د،یویروبرتز و د)کاهش رضایت زناشویی  ( و2014هالپرن و کاتز، 

                                                           
1. social network sites 

2. telegram 

3. instagram 

4. facebook 

5. twitter 

6. viber 

7. line 

8. salience 

9. mood modification 

10. tolerance 

11. withdrawal symptoms 

12. conflict 

13. relapse 
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 یذهن تجربه یمعنا به 1ییزناشو تیرضا گردد؛( می2014ولنزوئال، هالپرن و کاتز، ؛ 2013ناگورنی و اسمیت، 
، 2ستریبوم)است  آن تیو مطلوب ازدواج از خوب احساس و ییزناشو روابط در یشخص یخرسند و یشادکام
 آن افراد که است ازدواج در فردی هتجرب یك زناشویی رضایت؛ (1395 ،یموسو و یرینقل از دهش به ؛2007

 رضایت میزان به زناشویی رضایت .کنندمی ارزیابی زناشویی زندگی در خوشی و مسرت میزان به توجه با را

 احساس را آن خود روابط در زوجین که است رضایتی میزان معنای به امر این که کندمی اشاره زوجین بین

گذارد یم اثر آنان ییزناشو کنش بر گریکدی با نیزوج یها(. تعامل1394 جعفرآباد، یاریزارع و صف) نمایندمی
 ارتباط استفاده از  توجه داشت که دیبا نی(. همچن1397، یو اعتماد یزاده، احمدیفاتح ،یاورگان یمراد)

 شودیم سبب نییپا ییزناشو تیرضا یعنی .باشدیم دوطرفه ییزناشو تیو رضا یمجاز یاجتماع یهاشبکه
 تیها باعث کاهش رضاشبکه از هیرویب استفاده نیهمچن و اوردیب یها روزا از شبکهبیفرد به استفاده آس که
 (.2017 ،کراونز و نییدرو ل،یدانمك)گردد یم ییشوزنا

منتقل شده  یتواند به حوزه فرزندپروریم یی( مشکالت حوزه زناشو1988انگفر، ) 3تیسرا هیبراساس فرض
 بروز کودک-مادر انیم متقابل ارتباطات انیجر را که در مادر یوالدگر سبك یعنی ؛4کودک-و رابطه مادر

 موارد یبرخ در کودک و مادر انیپایین رابطه م(. کیفیت 1390 زاده،لیخل و یقیحق)دهد قرار  ریتأثتحت کندیم
(. از 1393 ،زردخانه یاکبر و پرند کتا،ییشکوه)در کودکان شود  یمشکالت رفتار جادیتواند منجر به ایم

 انسیباغداسار افروز، مزرعه، ینیعابد)بینی کرد یافتگی کودکان را پیشتوان سازشطریق محبوبیت والدین می
  لیاز قب 5یسازیرونیمشکالت بشود: یم میدسته تقس کودکان به دو یمشکالت رفتار( 1396 ،یتجل و

شامل  6یسازیشکنانه و پرخاشگرانه و مشکالت درونقانون یو رفتارها یو نافرمان ییجوزهیست ،یزیربرون
 ها رابطه (. براساس پژوهش1987و پترسون،  یکوآ) یجسمان اتیاضطراب و شکا ،یافسردگ ،یریگگوشه

 و نورتون ف،یراتکل)دارد  یانجیکودکان نقش م یو مشکالت رفتار ییزناشو تیکودک در ارتباط رضا-والد
ها باعث ایجاد مشکالتی در اعتیاد به شبکه ،توان گفتطور کلی می( به1389 ،یباغ؛ قره2016 ،یدورتسچ

ها زا از شبکهبی( فرد مبتال به این نوع اعتیاد هرچه بیشتر در استفاده آس2010 دآبرو، و انگی)گردد زندگی می
گذارد یم یمنف اثر خانواده ستمیس بر و ردیگیفاصله م یخانوادگ یهاتیفعال از زانیم همان به ،شود ریدرگ

داشته و زمان بیشتری را ها زنان نسبت به مردان استفاده بیشتری از شبکه ،در کل .(1394 ،یذهاب و رومندین)
های خویی با میزان استفاده از شبکههمچنین میان آزرده .(2017، تانگ و کوه)کنند ها میصرف استفاده از آن

 ایو ازک یمهدو ،یلیرجلیدر پژوهش پ (1397 ،یو شجاع یرافض)مجازی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد 

                                                           
1. marital satisfaction 

2. Baumeister, M. 

3. spillover hypothesis 

4. mother-child relationship 

5. externalizing 

6. internalizing 
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توسط  یمجاز یهامسأله اشاره شده که استفاده از شبکه نیبه ا 1یانهیزم هینظر یفیک وهی( که به ش1396)
 طیمح نیگردد که ایم خانواده در پرتنش و ناآرام جوّ جادیا سبب شانیا نیب آن از یناش اختالفات و نیوالد

 به نیوالد حدازشیب اشتغال نیهمچن .گرددیم ندانزفر در یرفتار و یعاطف مشکالت جادیا باعث ،یخانوادگ
 تیفعال انجام و هاآن به توجه خود، فرزندان به یدگیرس یبرا یکاف زمان تا گرددیها سبب مشبکه از استفاده
 خانواده انیبن یبرا هاآن به ادیها و اعتشبکه از استفاده مینیبیم چنانچه. باشند نداشته آنان را با مشترک

 انیم رابطهکه نه تنها بر  ستهابیآس نیا از یکی ،نیزوج انیم تعارضات جادیا .به همراه داردرا  ییهابیآس
 کودک و مادر انیم رابطه جمله از خانواده در روابط یباق و افتهیبلکه به کل خانواده اشاعه  ؛گذاردیم اثر نیزوج

 بر ،ییزناشو اختالفات و یتینارضا دهد.یم قرار ریتأثتحترا باشد یم کودک یبرا رابطه نیتریاساس که را
 نیا که شود مخدوش فرزند و مادر ارتباط تیفیک تا گرددیم سبب و گذاشته یمنف اثر مادر یفرزندپرور وهیش

 شودیم منجر کودکان در یرفتار و یعاطف مشکالت بروز به تینها در کودک و مادر انیم مخدوش ارتباط
 رابطه و ییزناشو تیرضا یرهایمتغ نقش تا دارد ضرورت ،لیدلنیهمبه .(1396) ایازک و یمهدو ،یلیرجلیپ)

 که نیشود. با توجه به ا یکودکان بررس یها و مشکالت رفتارزا از شبکهبیآس استفاده ارتباط درکودک -مادر
ها زا از شبکهبیآس استفاده ارتباط در را کودک-مادر رابطه و ییزناشو تیرضا یاواسطه نقش یپژوهش تاکنون

 ضرورت پس ،است نگرفته صورت یبررس مورد مدل كیهم در قالب کودکان آن یدر مادران با مشکالت رفتار
 از استفاده که میهست سؤال نیبه ا ییگوصدد پاسخدر ،گردد. در پژوهش حاضریم روشن مسأله نیا یبررس

 یرفتار مشکالت و فرزند و مادر انیم روابط و نیزوج روابط بر یراتیچه تأث ،یمجاز یاجتماع یهاشبکه
 میطور مستقها توسط مادران هم بهزا از شبکهبیه آساستفاد که است نیا یپژوهش یاصل هیفرض. دارد کودکان

 کودکان یرفتار مشکالت برکودک -مادر رابطه و ییزناشو تیرضا یرهایمتغ قیطر از میرمستقیغ طوربه هم و
ها استفاده زا از شبکهبیمادر به شکل آس كیکه  یزمان ایآ که است نیا پژوهش یاصل سؤال باشد.گذار میاثر
 ریتأثتحت را فرزندش با رابطه نوع و او با ارتباط تیفیک همسرش، از او تیرضا زانیتواند میم مسأله نیا ،کندیم

شود؟  یاضطراب و افسردگ ،یفعالشیدر کودکان مانند ب یتواند باعث بروز اختالالتیم ایآ مسأله نیا و دهد قرار
 یفیک پژوهش روش از شتریب اتیها و جزئریمتغ انیم روابط ترقیعم درک منظور به حاضر مطالعه در نیهمچن

 پژوهش که ییآنجا از و نبود یکاف یکمّ روش تنها ،سؤاالت همه به ییپاسخگو جهت. است شده استفاده زین
 مشکالت و خانواده درون روابط بر مادران توسط هاشبکه از استفاده یارذاثرگ یچگونگ از کامل درک دنبالبه

 استفاده است که نیا یفیسؤال بخش ک .شد استفاده زین یفیک روش ،یکمّ  روش کنار در ،است کودکان یرفتار
 یتواند بر مشکالت رفتاریم یندیچگونه و با چه فرآ ،یمجاز یاجتماع یهامادران از شبکه یزابیآس

 زابیاست که روشن کند استفاده آس نیدنبال ا پژوهش به یفیبخش ک ،قتیدر حق فرزندانشان اثرگذار باشد؟
ها از چه زا از شبکهبیآس استفاده گذارد؟تأثیر  ییزناشو تیرضا بر تواندیم یابعاد چه در و چگونه هاشبکه از

 یرفتار مشکالت تیفیک دهد؟ قرار ریتأثتحت راکودک -مادر انیم ارتباط تواندیم ینحو چه به و قیطر

                                                           
1. grounded theory 
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 یفرع اتیفرض رد؟یپذ ریها تأثزا از شبکهبیتواند از استفاده آسیم یندیفرآ چه با و صورت چه به کودکان
 :است ریبه شرح ز یمطرح شده در پژوهش حاضر در بخش کمّ 

 دارد معکوس رابطه مادران ییزناشو تیرضا با یمجاز یاجتماع یهاشبکه زا ازبیآس استفاده. 

 دارد. معکوس رابطه کودک-مادر رابطه تیفیک با یمجاز یاجتماع یهاشبکه زا ازبیآس استفاده 

 دارد. میمستق رابطه کودک-مادر رابطه تیفیک با مادران ییزناشو تیرضا 

 دارد. معکوس رابطه کودکان یرفتار مشکالت با مادران در کودک-مادر رابطه تیفیک  
 

 یاجتماع یهاشبکه زا ازبیآس استفاده ای: آاست موارد نیمطرح شده در پژوهش حاضر شامل ا گریسؤاالت د
 زا ازبیآس استفاده ایدارد؟ آ کودک ارتباط-مادربا  رابطه تیفیک با ییزناشو تیرضا با رابطه قیطر از یمجاز

 ایآ دارد؟ ارتباط کودکان یرفتار مشکالت با ییزناشو تیرضا با رابطه قیطر از یمجاز یاجتماع یهاشبکه
زا از بیآس استفاده ایآ دارد؟ ارتباط کودکان یرفتار مشکالت با کودک-مادر رابطه قیطر از ییزناشو تیرضا

و اهداف مطرح شده در ت السؤا یبرادارد؟ ارتباط یرفتار مشکالت باکودک -مادر رابطه قیها از طرشبکه
 :است شده ارائه ریز یمدل مفهوم یبخش کمّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 یزابیآس استفاده
 یهاشبکه از مادر

یمجاز  

ییزناشو تیرضا  

 مشکالت
 یرفتار

 کودک

کودک-مادر رابطه  
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 روش

 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار
 حیتوض به سپس و یکمّ  بخش حی. ابتدا به توضبود ینییتب( یفیو ک یکمّ ) ختهیروش پژوهش حاضر از نوع آم

 را تمامی یربوده و جامعه آما یروش پژوهش از نوع همبستگ یدر بخش کمّ شود.یم پرداخته یفیک بخش
نفر از  323امل شنمونه از نوع در دسترس بوده و . دادندتشکیل می ساله شهر تهران 3-7 مادران کودکان

جم نمونه مناسب ح نیی. الزم به ذکر است که در تعبودندورود به پژوهش  یهامالک یاست که دارا یمادران
فر حداقل حجم ن 100-150 معموأل حجم نمونهوجود ندارد.  یتوافق چیه یمعادالت ساختار یسازمدل یبرا

نفر حداقل  200 تر مثألبزرگ یهانمونه یو گاهگردد یم یتلق یمدل معادالت ساختار یاجرا ینمونه برا
استفاده شده  یاختارساز مدل معادالت که  نیابا توجه به  ،شود. در پژوهش حاضریدانسته م ازینمونه موردن

 ن،یکال)کند. یم تیکفا پژوهش از بخش نیا یبرا یدست آمده در بخش کمّبه ینفر 323است، تعداد نمونه 
بار در روز و كیل حداق یمجاز یهاموارد بود: استفاده از شبکه نیشامل ا زی( مالک ورود به پژوهش ن2010
 هامانند این هنگسراها ومحله، فر یها، سراهامانند پارک یعموم یهابودن مادر. نمونه موردنظر از مکانمتأهل

و  رسونیپ یستگهمب بیضر ،نیو همچن Amos و Spss یافزارهاها از نرمداده لیتحل یبرا ند.شد دهیبرگز
 استفاده شده است.  یمدل معادالت ساختار

  مصاحبه بخش نیاستفاده شده است. ابزار پژوهش در ا یانهیزم هینظر میپاراد از یفیدر بخش ک
 کسب را نمرات نیزا باالتربیبودند که در پرسشنامه استفاده آس یکنندگان مادران. شرکتبود افتهیساختارمهین

 با مصاحبه انجام و کنندگانشرکت از تیبودند. پس از کسب رضا یمجاز یهاشبکه یزابیآس کاربر و کرده
 حجم. شد یسازادهیدقت پمتن مصاحبه به ،هاآن یبود و ضبط صدا قهیدق 60تا  45زمان آن حدود ها که آن

و  ی، محور2باز یشامل کدگذار 1یاساس یها از کدگذارداده لیتحل یبرا. دیرس اشباع به نفر 17 با نمونه
ابتدا  ،باز یاستفاده شده است. در کدگذار ،کردند یآن را معرف 1998 سال در نیاستراس و کورب که ینشیگز

 ،یمحور یکدگذار یعنیگرفت. در مرحله بعد یتعلق م یشد و به آن مفهومیجمالت مصاحبه با دقت خوانده م
 چند انتخاب با ،ینشیگز یکدگذار یعنی یینها مرحله در. گرفت قرار یفرع و یاصل مقوالت قالب در میمفاه

کار توسط  نیمقوالت شرح داده شد. ا انیارتباط م 3یدیکل مقوله كی تیمحور با همراه تیاهم حائز مقوله
 خود محقق انجام شد.

  اریاز مع متن مصاحبه، یسازادهیپ و پس از انجام مصاحبهها ( دادهییروا) یاعتبار درون شیافزا یبرا
(. 1391 ،یابوالمعال) باشدیم دییتأ یبراها به افراد بازگرداندن داده یمعنا به ،یریاستفاده شد. باورپذ 4یریپذباور

 یبراشد.  دییکننده در مصاحبه بازگردانده و توسط آنان تأپژوهشگر به افراد شرکت یهامتن مصاحبه و برداشت

                                                           
1. substantive coding 

2. open coding 

3. core category 

4. credibility 
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و مقوالت استخراج شده توسط  میمفاه یعنی ،استفاده شد زین 1یریپذتوافق اریها از معداده یدرون اعتبار شیافزا
ها توسط یبرگردانده شد که کدگذار گریمتخصص د چهارمحقق، نزد او نگاه داشته شد و متن مصاحبه ها به 

شده و مقوالت استخراج میشده توسط محقق با مفاهو مقوالت استخراج میتا شباهت مفاه ردیها انجام گآن
و  میمفاه انیم یادیشباهت ز ،محققان نیتوسط ا یکدگذارشود. پس از انجام  یبررس گریتوسط محققان د
 اریو مقوالت مستخرج توسط محقق وجود داشت. مع میمحققان و مفاه گریشده توسط دمقوالت استخراج

ها داده یریدپذییتأ یبرا و شد نییپژوهش تع یهاداده و موضوع با مداوم یریدرگ قیها از طرداده تیمقبول
دقت ثبت  به ،دست آمدهبه یهاافتهی یچگونگ و کار انجام ندیصورت گرفته شامل فرآ یهاتیفعال هیکل ،زین

 2اعتماد تیقابل اریمع نییتع یبرا پژوهشگر که است ذکر به الزم. گردید ارائه پژوهش ندیاز فرآ یشدند و گزارش
 دفترچه كیها را در لیو تحلها ، روشهیخود در مورد نظر یهاانتخاب و ماتیها، تصمدادیرو یها تمامبه داده

  ها استفاده نموده است.داده از یریگجهینت یبرا گامبهگام ریمس كی از و کرده ثبت ادداشتی

 سنجش ابزار
 اتیادب براساس پرسشنامه نیا (:SNSPUQ) 3یمجاز یاجتماع یهازا از شبکهبیپرسشنامه استفاده آس

 یدهخودگزارش ابزار كی پرسشنامه مذکور. است شده ساخته (1397) گرروشیاری توسط ،نهیزم نیا در یپژوهش
در  که سنجدیرا در مادران م یمجاز یاجتماع یهازا از شبکهبیآس استفاده و است یمجاز یفضا از استفاده

 کرونباخ یآلفا مرحله نیاز مادران اجرا شد؛ در ا ینفر 64نمونه  یسؤال رو 33پرسشنامه با  یمرحله مقدمات
در نهایت  ،داشتند کل نمره با یکمّ یهمبستگ که پرسشنامه از سؤال 2 حذف با سپس .بود 93/0 با برابر

 نیا ییایپا یجهت بررس کرونباخ یآلفا بیضر. شد اجرا یاصل نمونه یرو سؤال 31 مجموع با پرسشنامه
در مرحله  نیمیبا استفاده از روش چرخش اوبل نیهمچن .دست آمدبه 92/0مرحله برابر با  نیپرسشنامه در ا

 یبرا «یمجاز یرفتار پرخطر در فضا»و عامل  «یمجاز یبه فضا یوابستگ» عامل یهادو عامل با نامتعداد  یینها
جهت  کرونباخ یآلفا بیکرد. ضریم نییرا تب انسیدرصد از وار 2/40دست آمد که در مجموع بهپرسشنامه  نیا

خطر پر رفتار اسیمقریز یو برا 90/0برابر با  یمجاز یبه فضا یوابستگ اسیمقریز یبرا هااسیمق ریز ییایپا یبررس
 7/0 از شیبها اسیرمقیز یبرا آمده دستهب یآلفا بیضر که نیدست آمد. با توجه به ابه 76/0 یمجاز یدر فضا

 نهیگز 5 یپرسشنامه دارا نیبرخوردار هستند. هر سؤال در ا یمناسب ییایاز پا اسیمقریهر دو ز ،نیبنابرا .باشدیم
 .رندیگیقرار م، 5=« ادیز یلیخ»تا  1=« وجه چیهبه»از  یکرتیل فیط كیها در نهیگز نیاست که ا

 رابطه از افراد یکل تیرضا زانیم یابیارز منظوربه، رابطه سنجش اسیمق: )RAS( 4سنجش رابطه اسیمق

 کرتیل ییپاسخگو فیط با سؤال هفت شامل و است شده ساخته (1988) كیهندر توسط كینزد و یمیصم

                                                           
1. agreebleness 

2. dependability 

3. Social Network Sites Pathological use Questionnaire (SNSPUQ) 
4. Relationship Assessment Scale (RAS) 
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 اسیمق نیا ییای( پا1999) ریبا كیاستیدر مطالعه واگن و مت باشد.یم باال تیرضا تا کم تیرضا یادرجه پنج
کرونباخ آن  یآلفا بیضر ،زین اسیمق نیا یفارس نسخه یسنجروان اتیخصوص یبررس در دست آمدبه 91/0
 کرونباخ یآلفا بی(. ضر1389 ،یموسو و یریدهش)بود  89/0زنان برابر  انیو در م 87/0مردان برابر  انیم در
 .آمد دستبه 85/0 حاضر پژوهش در اسیمق نیا

و  شد ساخته 1992 سال در بارنیاول یبرا انتایپ توسط اسیمق نیا :(MCRS) 1کودک-والدرابطه  اسیمق
 نیوالد ادراک کهاست  (یعبارت منف 8عبارت مثبت و  7) یسوال 15 کوتاهفرم و یسؤال 33دو فرم بلند  یدارا
باشد و یو تعارض م یکینزد یهاشامل حوزه اسیمق نیفرم کوتاه ا .سنجدیم کودک با خود رابطه مورد در را

قطعأ » =5از  یادرجه پنج یکرتیل فیط یدارا اسیمق نیا .گرددیسال استفاده م 12تا  3کودکان سن  یبرا
 مجموع از است کل نمره همان که یکل مثبت باشد. رابطهیم «کندیقطعأ صدق نم» =1 تا «کندیصدق م

 ینفر 714نمونه  یبرا اسیمق نیا ییایپا .دیآیم دستبه تعارض حوزه نمرات معکوس و یکینزد حوزه نمرات
 انتا،یپ)دست آمد به 72/0 یکینزد اسیمقریز یو برا 83/0تعارض  اسیمق ریز یساله برا 5/4-5/5از کودکان 

 اسیمق نیا کرونباخ یآلفا بیسؤالی این مقیاس استفاده گردید. ضر 15کوتاه از فرم ،(. در پژوهش حاضر1992
 .آمد دستبه 7/0 یکینزد اسیرمقیز یبرا و 78/0تعارض اسیرمقیز یبرا حاضر پژوهش در

 اختالالت  یسنجش و غربالگر یپرسشنامه برا نیا :(SDQ) 2ها و مشکالت کودکانییپرسشنامه توانا
شد که شامل  ی( طراح1997)گودمن  لهیوسبه یسیساله انگل 16تا  4کودکان در جامعه کودکان  یپزشکروان

 آموزگاران و نیوالد یهاباشد. فرمینسخه مخصوص آموزگاران و نسخه خودگزارش م ن،ینسخه مخصوص والد
 نیاز نسخه مخصوص والد ،رود. در پژوهش حاضریم کاربه ساله 16 تا 3 نوجوانان و کودکان یبرا اسیمق نیا

 یهانشانه ،یسلوک مشکالت: از عبارتند که است اسیرمقیز پنج شامل پرسشنامه نیا. است شده استفاده
 که دارد ماده پنج اسیرمقیز هر. یدوستنوع رفتار و همساالن با مشکالت توجه،کمبود -یفعالشیب ،یعاطف

( و حتمأ درست است 1)درست است  ی(، کم0) ستیشامل: درست ن یکرتیل فیط یادرجه سه دامنه براساس
سؤال دارد. الزم  25ها و مشکالت کودکان در مجموع ییشوند. پرسشنامه توانایم یگذار( پاسخ داده و نمره2)

 یهانشانه ،یسلوک مشکالت اسیمق چهاربه ذکر است که نمره کامل مشکالت کودکان از مجموع نمرات 
. دیآیدست مبه یدوسترفتار نوع اسیجز نمره مقکمبود توجه و مشکالت با همساالن به-یفعالشیب ،یعاطف
، مشکالت 62/0 یعاطف یهانشانه، 71/0 یفعالشیب اسیمقریز یبرا ییایپا یبررس جهت کرونباخ یآلفا بیضر

 مجموع کرونباخ یآلفا بیضر. آمد دستبه 64/0 ،یدوستو رفتار نوع 30/0، مشکالت با همساالن 56/0 یسلوک
و  یباغقره)بود  77/0برابر  زیدست آمد نمادران به یهاکودک که از داده یشناختبیآس یهانشانه یهااسیمق
 بود. 74/0 هااسیمق یتمام یبرا بیضر نیا ،(. در پژوهش حاضر1388 ،ییوفا الریآگ

                                                           

1. Child-Parent Relationship Scale (MCRS) 

2. Strengths and Difficulties Questionnaire )SDQ( 
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 شکل نیترجیرا ،باشد. مصاحبهیم افتهیساختارمهیمصاحبه ن ،پژوهش حاضر یفیابزار پژوهش در بخش ک
 یگووگفت كی آن در که است یروش فیتوص یبرا یکل یاصطالح و یفیها در پژوهش کداده یآورجمع

 دهد. مصاحبه یم رخ پژوهشگر و کنندهشرکت نیب چهرهبهچهره و یکالم تبادالت همراه به دوجانبه
 مصاحبه  .رودیم کاربه یگروه و یابینهیزم مطالعات در اغلب که است یقیعم مصاحبه افته،یساختارمهین
کنندگان سؤاالت شرکت تمام از آن در که ندیگویهم م قیعم مصاحبه یگاه را شدهتیهدا ای افتهیساختارمهین

 از مصاحبه نیا در. دهند ارائه لندیکه ما یهر صورت که پاسخ خود را بهها آزادند اما آن ،پرسندیم یمشابه
 یها، مسائلها در شبکهآن تیها، نوع فعالآن در تیفعال زانیها و مکنندگان در مورد استفاده از شبکهشرکت

ها هستند زا از شبکهبیاستفاده آس یهاکه از جمله کاربرد یمجاز یهادر شبکه ییو خودافشا یمانند گمنام
 ؛شدیم دهیپرس یسؤاالت زین فرزندانشان یروان تیشد. در خصوص نوع ارتباط با همسر و فرزند و وضعیسؤال م
 نیبود که در ا یها از موارداستفاده سالم از شبکه یها و راهبردهاشبکه از استفاده بیمعا و ایمزا نیهمچن

 گرفت.یم قرار یبررس مورد مصاحبه

 هاافتهی

در  شود.یم پرداخته پژوهش سؤاالت به پاسخ جهت در یاستنباط و یفیتوص یهاافتهی ارائه به بخش نیدر ا
 ،1در جدول بود.  6/4 اریو انحراف مع 6/34 نیانگیسال با م 45تا  25 نیمادران ب یپژوهش حاضر دامنه سن

 شود.یکنندگان پژوهش ارائه مشرکت یشناختتیجمع اطالعات گرید

 کنندگانشرکت یفیتوص یهاشاخص -1جدول 
 درصد یفراوان ریمتغ درصد یفراوان ریمتغ
   شغل   التیتحص

 6/61 199 دارخانه 9/5 19 ترنییپا و پلمید
 3/35 114 شاغل 3/26 85 یکاردان

   تعداد فرزندان 7/43 141 یکارشناس
 3/53 189 فرزند كی 6/17 57 ارشد یکارشناس

 37/5 121 دو فرزند 6/4 15 یدکتر

 2/1 4 سه فرزند   

 تعداد و مادران شغل الت،یکنندگان پژوهش شامل تحصشرکت یفیتوص یهادهنده شاخص، نشان1جدول 
 باشد.یها مآن فرزندان
 2ها در جدول آن از كیهر به مربوط استاندارد انحراف و نیانگیم و نشانگرها یهمبستگ از حاصل جینتا

 ارائه شده است.
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 نشانگرها یهمبستگ سیماتر -2جدول 

 مشاهده جدول نیدهد. چنانچه در ایم نشان را پژوهش ریهر متغ ینشانگرها نیب یهمبستگ سی، ماتر2جدول 
عنوان به (>05/0p)شده( معنادار است مشاهده یرهایمتغ) پژوهش ینشانگرها یتمام نیب یشود، همبستگیم

 ریمتغ دو نیا بودن رابطهمعکوس ایباشد که به معنیم -46/0 یفعالشیب و تعارض ریمتغ نیرابطه ب ،مثال
 است.که نمره نشانگر تعارض معکوس باشد می، الزم به ذکر است

 یبر مشکالت رفتار یمجاز یهامادران از شبکه یزابیآس استفاده که یاصل هیفرض یمنظور بررس به
مربوط به  یهاشاخص همراه به شدهیبررس مدل. دیگرد استفاده یساختار معادالت لیاز تحل ،کودکان اثر دارد

 برازش مدل در ادامه ارائه شده است.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسیمق

         1 ییزناشو تیرضا -1

        1 15/0* تعارض -2

       1 35/0** 17/0** یکینزد -3

      1 -21/0** -39/0** -17/0** یجانیمشکالت ه -4

     1 33/0** -39/0** -56/0** -21/0** مشکالت سلوک -5

    1 44/0** 3/0** -18/0** -46/0** -21/0** یفعالشیب -6

   1 24/0** 23/0** 33/0** -25/0** -28/0** -16/0* مشکالت با همساالن -7

 یبه فضا یوابستگ -8

 یمجاز
**27/0- *16/0- **22/0- **24/0 **21/0 *14/0 **16/0 1  

رفتار پرخطر در  -9

 یمجاز یفضا
**24/0- 09/0- 09/0- **17/0 **21/0 04/0 *15/0 **55/0 1 

 1/9 97/39 42/2 76/3 06/2 85/1 88/31 87/26 8/27 نیانگیم

 65/1 08/11 43/1 18/2 49/1 62/1 91/2 48/5 5/6 انحراف استاندارد
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 معادالت ساختاری پیشنهادیضرایب استاندارد مدل پیشنهادی برای بررسی مدل  -1شکل 

 ادامه در .است شده داده نشان یشنهادیپ مدل یبررس منظوربه یشنهادیپ مدل استاندارد بیضرا، 1در شکل 
 پژوهش، یساختار مدل مطلوب برازش صورت در سپس و ردیگیم قرار یموردبررس یساختار مدل برازش

 یمعنادار سطح و بیضرا از كیهر به مربوط استاندارد یخطا همراهبه مدل راستانداردیغ و استاندارد بیضرا
 شود:یم ارائه آن

پژوهش یشنهادیپ یبرازش مدل ساختار یکل یهاشاخص -3جدول   
 یریگبرازش مدل اندازه یکل یهاشاخص

 مقتصد یقیتطب مطلق

 مدل
χ2 Df p 

χ2

df
 TLI CFI IFI RMSEA 

89/160 84 001/0 91/1 95/0 96/0 96/0 06/0 
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 است رشیباشد قابل پذیم 5 از ترکم نکهیاست که با توجه به ا 91/1 ی، مقدار کا اسکور نسب3جدول  در
 08/0تر از کم زین RMSEAبوده و شاخص  9/0 باالتر از یهمگ IFIو  TLI ،CFI یهاشاخص نیهمچن

اسکور و  یاگر کا ،یطورکلبه رایز .برخوردار است یمدل از برازش خوبکه توان ادعا کرد یم نیباشد. بنابرایم
RMSEA طور توان ادعا کرد که مدل بهیم ،باشند مناسب محدوده در یقیگروه تطب یهاو دو مورد از شاخص

ها زا از شبکهبیآس استفاده میمستق اثر ،یشنهادیدارد. با توجه به مدل پ یسازنهیبه تیمطلوب بوده و قابل ینسب

 معنادار یرفتار مشکالت بر ییزناشو تیرضا میو اثر مستق( =77/0p= ،03/0B)کودکان  یبر مشکالت رفتار

 مورد و شد داده برازش پژوهش مدل مجدداً رمعناداریغ یرهای(. بعد از حذف مس=62/0p=، 1/0-B)باشد ینم
 دهد:یم نشان رمعناداریغ یرهایمس حذف با را شدهاصالح مدل ،2 شکل .گرفت قرار یبررس

 براساس حذف مسیرهای غیرمعنادارمدل اصالح شده  -2شکل 
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برازش مدل اصالح شده یکل یهاشاخص -4جدول   
 یریگبرازش مدل اندازه یکل یهاشاخص

 مقتصد یقیتطب مطلق

 χ2 Df P مدل
𝑥2

𝑑𝑓
 TLI CFI IFI RMSEA 

68/162 86 001/0 89/1 95/0 96/0 96/0 06/0 

بوده و شاخص  9/0 باالتر از یهمگ IFIو  TLI ،CFI یهاشود، شاخصیمشاهده م 4همانطور که در جدول 
RMSEA نیموردقبول است. بنابرا 98/1 با ینسب اسکور یکا مقدار نیباشد، همچنیم 08/0 تر ازکم زین، 

 برخوردار است.  یتوان ادعا کرد مدل از برازش خوبیم
 ییزناشو تیبر رضا یمجاز یاجتماع یهاشبکه از زا بیآس استفاده انیم میبا توجه به مدل فوق اثر مستق

کودک -بر رابطه مادر یمجاز یاجتماع یهازا از شبکه بی( استفاده آس=001/0p=، 35/0-B)گردد یم دییتأ
 یهاشبکه از زا بیآس استفاده ارتباط در ییزناشو تی( رضا=003/0p= ،24/0-B)معنادار دارد  میاثر مستق

 اثر نی( همچن=01/0p= ،077/0-B)معنادار دارد  یاکودک نقش واسطه-با رابطه مادر یمجاز یاجتماع
کودک در -رابطه مادر (=02/0p= ،221/0-B)گردد یم دییتأکودک -مادر رابطه بر ییزناشو تیرضا میمستق

 معنادار دارد یکودکان نقش واسطه یبا مشکالت رفتار یمجاز یاجتماع یهاشبکه از زا بیارتباط استفاده آس
(02/0p= ،343/0-B= )یکودکان دارا یبا مشکالت رفتار ییزناشو تیکودک در ارتباط رضا-رابطه مادر 

 یکودک بر مشکالت رفتار-رابطه مادر میاثر مستق( =02/0p= ،237/0-B) معنادار است یانقش واسطه
 م،یمستق) رهایاز متغ كیهر ریمس بیضرا 5در جدول ( =001/0p= ،99/0-B)معنادار است  زیکودکان ن

 :است شده ارائه( کل و میرمستقیغ

 شده اصالح مدل در رفته کار به یرهایمتغ ریمس بیجدول ضرا -5جدول 

 یرهایمتغ
 نیبشیپ

 یرهایمتغ
 ریو متغ یاواسطه

 مالک
 اثرات

 بیضرا
 راستانداردیغ

 بیضرا
 استاندارد

 یخطا
 استاندارد

(SE) 

حد 
 نییپا

حد 
 P باال

زا آسیباستفاده 
 هایاز شبکه
 یاجتماع
 یمجاز

 ییزناشو تیرضا
 

 میمستق
 

04/0- 
 

35/0- 
 

01/0 
 

49/0- 
 

21/0- 
 

001/0 
 

 کودک-رابطه مادر

 002/0 -16/0 -47/0  -32/0 -22/0 کل
 003/0 -80/0 -41/0 04/0 -24/0 -18/0 میمستق

 01/0 -04/0 -17/0  -08/0 -04/0 میرمستقیغ
       

 003/0 51/0 17/0  34/0 02/0 میرمستقیغ یرفتار مشکالت
 04/0 26/0 -31/0  -2/0 05/1 کل  

 تیرضا
 ییزناشو

 

 کودک-مادر رابطه
 

 میمستق
 

89/0 
 

22/0 
 

3/0 
 

10/0 
 

37/0 
 

02/0 
 02/0 -11/0 -41/0  -24/0 -14/0 میرمستقیغ یمشکالت رفتار

-مادر رابطه
 کودک

 003/0 -92/0 -08/1 03/0 -99/0 -16/0 میمستق یمشکالت رفتار
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 بیضرا از كیهر به وطمرب یمعنادار سطح و رهایمتغ نیب راستانداردیغ و استاندارد بیضرا دهندهنشان 5جدول 
 میمستقریو غ میات مستقاثر هیدست آمده کلبه یبا توجه به سطح معنادار ،شودیباشد. همانطور که مالحظه میم

 (.>05/0P)معنادار است  یبه لحاظ آمار
شــود. در یم پرداخته یفیک یهاداده لیتحل از حاصــل جینتا ارائه به بخش نیا در یکمّ جیپس از ارائه نتا

 9 ،یاصــل مقوله 4 مجموع در ینشــیگز و یمحور باز، یکدگذار نوع ســه از اســتفاده با هاداده لیبخش تحل
ستبه مفهوم 38 و یفرع مقوله صل مقوالت. آمد د ستگ شامل یا ضا با رابطه تیفیک ها،شبکه به یواب  یاع

شد. مقوالت فرعیکودکان م یخانواده و مشکالت رفتار یها در ارتباط با اعضاشبکه مداخله خانواده،  زین یبا
شانه شامل صل یهان ستگ یو فرع یا شبکه یواب سر، فرزند با ارتباط تیفیک فرزند، با ارتباط تیفیها، کبه   هم
ــبکه مداخله ــر مدها در ارتباط ش ــبکهبا همس ــکالت رفتارها در ارتباط با فرزنداخله ش ــازیدرون ی، مش و  یس

 از حاصل مقوالت و میدست آمدن مفاهگردد. پس از بهیم یو مشکالت ارتباط یسازیبرون یمشکالت رفتار
ساس یمحور و باز یکدگذار شتی برا شگر در کدگذار یهالیو تحل 1یفن یهااددا سط پژوه شده تو  یانجام 

شیگز ستگ مقوله ین  قالب در مقوالت گرید با آن ارتباط و شد انتخاب یدیعنوان مقوله کلها بهشبکه به یواب
صل مقوالت گرید با مقوله نیا ارتباط. شد انیب ینظر نییتب كی ش همراه به یمحور یکدگذار از حا  از یبخ

 .است شده داده شینما ریهر مقوله در شکل ز دهندهلیتشک میمفاه

                                                           
1. memos 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کودک یبر مشکالت رفتار یمجاز یهامادر به شبکه یوابستگ ینمودار اثرگذار -3شکل 

 

 ارتباط مخدوش با همسر

 ؛کاهش رضایت زناشویی -
 و رابطه سرد و ضعیف زوجین -
 .به یکدیگرتوجه زوجین نبود  -
 

 ارتباط مخدوش با فرزند

 ؛رسیدگی مناسب به کودکنبود  -
 ؛کاهش کیفیت ارتباط با کودک -
 ؛کودک از دستورات مادرنکردن پیروی  -
 و کودک تنبیه بدنی -
 .الگوگیری منفی کودک از والدین -
 

ها در ارتباط با مداخله استفاده از شبکه
 همسر

 ؛کاهش ارتباط کالمی -
 ؛فعالیت مشترک با همسر کاهش -
 ؛غفلت از همسر -
 ؛اشاعه وابستگی به کل اعضای خانواده -
 و مشکالت همسر -
 .ایجاد چالش لفظی و فیزیکی با همسر -
 

 ها در ارتباط با فرزندمداخله شبکه

 ؛مشترک با کودک کاهش فعالیت -
 و غفلت از کودک -
 .شکایت کودک -
 

وابستگی مادر به 
 مجازیهای شبکه

 

 مشکالت کودک

 ؛پرخاشگری -
 ؛توجهفعالی/ نقصبیش -
 ؛گفتن کلمات ناپسند -
 ؛انزوا -
 ؛افسردگی -
 ؛ترس -
 و اضطراب -
 .ورزیفقدان مهارت جرأت -
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 «مقوالت»
  یمجاز یهابه شبکه یوابستگ

 یوابستگ یاصل یهانشانه یطبقه فرع در پژوهش حاضر شامل دو یمجاز یبه شبکه ها یوابستگ یطبقه مرکز
 یمجاز یهاشبکه از استفاده زمان ،یمجاز یها. استفاده مفرط از شبکهاست یوابستگ یجانب یهاو نشانه

 در نبودنو موفق یمجاز یهاکاهش استفاده از شبکه یچه در ابتدا قصد شده بود و تالش مجدد براآن از شیب
به  نداشتنیصورت دسترس در یخلقباشد. کجیم یمجاز یهابه شبکه یوابستگ یاصل یهانشانه جمله از ،آن

ها ها و استفاده از شبکهتیمسئول و فیوظا انجام در یمجاز یهاشبکه از استفاده تداخل ،یمجاز یهاشبکه
 یهابه شبکه یوابستگ یجانب یهانشانه جمله از یدرماندگ و ییتنها مانند ندیفرار از احساسات ناخوشا یبرا

 است.  یمجاز

 خانواده یدر ارتباط با اعضا یمجاز یهامداخله استفاده از شبکه
 تیمشغول .باشدیم فرزند با ارتباط در مداخله و همسر با ارتباط در مداخله یفرع طبقه دو یدارا ،یاصل طبقه نیا

 ارتباط و نکنند صحبت باهم ،نباشد گریکدی به حواسشان یادیها مدت زمان زشود که آنیم سبب یگوش به
 یگاه ،فرزند با ارتباط در یمجاز یهاشبکه از استفاده مداخله نیهمچن .ابدی کاهش یکلطوربه شانیکالم
 شود.یم مادر به کودک تیشکا سبب

 خانواده یاعضا با ارتباط تیفیک
 تیرضا نبود به اذعان. است کودک با ارتباط تیفیک و همسر با ارتباط تیفیک یفرع طبقه دو شامل طبقه نیا

 از زوج دو هر تیشکا همسر، یتیشخص یهایژگیو لیدل به ،همسر با فرد فیضع و سرد رابطه ،ییزناشو
 یمنف یری. الگوگباشدیم همسر با مخدوش ارتباط تیفیک دهندهشکل میمفاه جمله ازیکدیگر  به یتوجهکم

 شود. یم کودک و مادر ارتباط تیفیک کاهش باعث که است یمسائل جمله از ،یبدن هیتنب و مادر از کودک

 مشکالت کودکان
و  یسازیرونیب یمشکالت رفتار ،یمشکالت ارتباط یشامل سه طبقه فرع ،مشکالت کودکان یطبقه اصل

 یفرع طبقه در ،یابیو مشکل دوست یورز. فقدان مهارت جرأتاستکودکان  یسازیدرون یمشکالت رفتار
 در شدهمطرح مسائل جمله از ،ناپسند کلمات گفتن و توجهنقص-یفعالشیب. گرفتند قرار یارتباط مشکالت

 .گرفتند قرار یسازیدرون مشکالت طبقه در اضطراب و ترس ،یریگگوشه و انزوا و بوده یسازیرونیب طبقه

 یریگجهیبحث و نت
بر خانواده پرداخته شد و  یمجاز یاجتماع یهازا از شبکهبیآس اثرات استفاده یبه بررس ،در پژوهش حاضر
 میطور مستقهم به یفرزندانشان در بخش کمّ یها در مادران با مشکالت رفتارزا از شبکهبیارتباط استفاده آس

 وهیو رابطه مادر کودک و هم به ش ییزناشو تیرضا یاواسطه یهاریمتغ قیطر از میمستق ریغ شکل به هم و
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 تیها بر رضاشبکه از استفاده یاثرگذار با رابطه در حاضر پژوهش اتیفرض از یکی. گردید یبررس یفیک
 و میمستق اثر ییزناشو تیبر رضاها زا از شبکهبیاستفاده آس ،نشان داد یکمّ جینتا چنانچه .شد ارائه ییزناشو

کالیتون، ناگورنی و (؛ 2016) تی(؛ نورتروپ و اسم2016) دیویروبرتز و د یهاپژوهش جینتا با که دارد معنادار
 تیفیها بر کاهش کاستفاده از شبکه ری( در خصوص تأث2014)ولنزوئال، هالپرن و کاتز ( و 2013) تیاسم

 یها توسط مادران مانند وابستگشبکه از شتریب یزابیاستفاده آس ،افتهی نیاساس اهماهنگ است. بر ییزناشو
( و انجام 1395زاده و اتابك، یمهد)ها کردن مداوم آن(، چك1395وند و همکاران، وسفی)ها به شبکه یافراط
پارکز،  ؛2016، ریباالک و بروچ ورکا،یپرزپ و،یبالچن)خطر در آن مانند افشای اطالعات خصوصی های پررفتار

های مجازی و کاری فعالیت، پنهان(1395 ،یاصالن و یلریحاج ،ی؛ همت1395زاده و اتابك، ی؛ مهد2011
 یژگیو لیبه دل نی(، ارائه اطالعات دروغ2017 ،دانیل، درویین و کراونزمك)مسائل مربوط به آن از همسر 

(، ارتباط با 1394 ،یکارشک و یدی؛ ب1394،یافشار و یکنگاور ،ییرزایم ،یافشار) یمجاز یدر فضا یگمنام
 یلریحاج ،یهمت؛ 2011پارکز، )به حریم شخصی  نکردن( و توجه1395وند و همکاران، وسفی)جنس مخالف 

تر میان مادران ها با رضایت زناشویی پایین( در شبکه1394و جاللوند،  یتوسل) ییافشاو خود (1395 ،یاصالن و
با  افتهی نیدهد که ایم سوق شتریب یزابیزناشویی کمتر آنان را به استفاده آسهمراه است و از طرفی رضایت 

و  ییزناشو تیها و رضااستفاده از شبکه بر ارتباط دو طرفه ی( مبن2017)دانیل، درویین و کراونز مكپژوهش 
 نترنتیبه ا ادیبر رابطه مثبت تعارض در خانواده و اعت ی( مبن1390) ییصحرا زادهیو عل یبا پژوهش خسرو

ها زا از شبکهبیآس استفاده یاثرگذار خصوص در ،حاضر پژوهش در شده مطرح هیفرض نیست. دومهمسو
ها و رابطه زا از شبکهبیآس استفاده انیم داد نشان جیچنانچه نتا .توسط مادران بر رابطه آنان بر فرزندشان بود

ها و رابطه زا از شبکهبیآس استفاده رابطه انیمعنادار م یمنفارتباط  معنادار وجود دارد. یکودک ارتباط منف-مادر
 یاعضا انیم ارتباط بر یمجاز یفضا و نترنتیا یمنف یاثرگذار انگریکه ب ییهاپژوهش با زیکودک ن-مادر

. (2016 د،یوی؛ روبرتز و د1392 ،یسوار؛ 1390 ،ییصحرا زادهیو عل یخسرو) مطابقت دارد ،باشدیم خانواده
توانند در ارتباط یم کودک-مادر رابطه و ییزناشو تیرضا ایآ که بود نیمطرح شده در پژوهش حاضر اسؤال 

 معنادار یاواسطه نقش نیا ،هاافتهیاساس بر ؟داشته باشند یانقش واسطه یزا و مشکالت رفتاربیاستفاده آس
ها با زا از شبکهبیآس استفاده ارتباط درکودک -مادر رابطه و ییزناشو تیرضا یاواسطه نقش دییتأ. بود

 كی یهانشانه بروز انگریکه ب باشدمیمطابق  یدرمانخانواده در یستمیس هیکودکان با نظر یمشکالت رفتار
 اگر نیباشد و همچنیم خانواده یعنی مربوط ستمیس در اختالل وجود نشانه ،کودک كی مانند فرد در اختالل

 ،ی؛ خسرو1395گلدنبرگ، )دهد یم قرار ریتأثتحت را خانواده کل ،باشد یبدکارکرد و اختالل دچار یفرد
 داشته ادیها اعتکه به استفاده از شبکه یمادر ،توان گفتیم افتهی نیا نیی( در تب1393 فرد،یخاقان و دپوریناه
 با ارتباط بر هم و او ییزناشو تیرضا بر هم مسأله نیا ،کندیها استفاده مزا از آنبیآس و همارگونیب شکل به و

رابطه  یاواسطه نقش قیطر از ،یرفتار مشکالت بر ییزناشو تیرضا میرمستقیگذارد. اثر غیم اثر فرزندش
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 که است نیا انگریباشد که بیم 1برونفن برنر یشناختبوم یهانظام هیکودک مطابق با آن بخش از نظر-مادر
برک، ) دارد ریتأث کودک عملکرد و رشد بر کودک-مادر رابطه بر یاثرگذار با میرمستقیغ طوربه ییزناشو رابطه
 یکننده منفینیبشیپ ییتعارض زناشو نکهیبر ا ی( مبن1389) یباغبا پژوهش قره افتهی نیاهمچنین  (؛2017

 بر نقش  یمبن ،(2016)راتکلیف، نورتون و دورتسچی با پژوهش  نیو همچن باشدمیکودک -رابطه والد
 دییتأ. همسوست کودک رفتار و همسر با رابطه تیفیک انیمادر در ارتباط م یفرزندپرور یهارفتار یاواسطه
از پژوهش  افتهیبا آن  یبا مشکالت رفتار ییزناشو تیارتباط رضا انیکودک م-رابطه مادر یاواسطه نقش
 مشکالت و ییزناشو تعارض انیکودک م-رابطه مادر یانقش واسطه نکردندییبر تأ ی( مبن1389) یباغقره
با  ییزناشو تیارتباط رضا ،شدهمطرح اتیفرض گری. از دستیسو نکودکان هم یو رفتار یعاطف یشناختبیآس

-با رابطه مادر ییزناشو تیدست آمد. ارتباط معنادار رضامعنادار به زیرابطه ن نیکودک بود که ا-رابطه مادر
هماهنگ  یپروربه حوزه فرزند ییبر انتقال مشکالت زناشو ی( مبن1988انگفر، ) تیسرا هیبا فرض ،زیکودک ن

 زین هیفرض نیکودکان بود. ا یکودک بر مشکالت رفتار-رابطه مادر یاثرگذار ،شدهمطرح اتیفرض گری. از دبود
 چون  ییهاافتهیکودکان با  یکودک بر مشکالت رفتار-رابطه مادر میدست آمد. اثر مستقمعنادار به

 انیم یوجود رابطه منف (2017 ك،یمارک و پا)کودک -رابطه مادر قیرفتار کودک از طر یریپذینیبشیپ
 احسان و ییرزایم ،یخی، شپورعیشف)کودکان  یسازیو برون یسازیمقتدرانه با مشکالت درون یفرزندپرور

 کتاییشکوه) مشکالت نیا با رانهیگ( و وجود رابطه مثبت میان فرزندپروری مستبدانه و سهل1394، نژادکاظم
که رابطه مخدوش نیبر ا ی( مبن1395) و همکاران یبا پژوهش خانجان نیست. همچنهمسو (1393 ،همکاران و
هماهنگ  ،کودکان اثر دارد یبر مشکالت رفتار نیو توه ریتحق د،یمادر و کودک مانند رابطه همراه با تهد انیم

 کاهش و نیزوج انیم تعارضات شیافزا بر هاشبکه از یوابستگ یاثرگذار ندیفرآ انگریب ،یفیک جیاست. نتا
باشد. یم کودکان در یرفتار مشکالت بروز ،تینها در و کودک و مادر ارتباط تیفیک کاهش آنان، انیم ارتباط

ها باعث مداخله در رابطه با شبکه به یوابستگ که است نیا انگریب و بوده یکمّ  جینتا یراستا در یفیک جینتا
 تیفعال کاهش همسر، با یکالم ارتباط کاهش ،یکیزیف و یلفظ چالش جادیا آن قیگردد که از مصادیهمسر م
 به مادر حدازشیب اشتغال از کودک تیشکا و کودک از غفلت نیهمچن .باشدیم فرزند و همسر با مشترک

 یدگیبا کودک مخدوش شود و مادر فرصت رس رشود که ارتباط مادیسبب م ،ها و مجموعه عوامل مذکورهشبک
 بروز سبب، زمان مرور بهاین مسأله  که از خود نشان دهد پرخاشگرانه رفتار و نداشته را فرزند به مطلوب

گردد. یم یارتباط مشکالت و یافسردگ اضطراب، ،یپرخاشگر ،یفعالشیب مانند کودک در هاییرفتار مشکالت
اختالفات  جادیها بر اشبکه یبر اثرگذار ی( مبن1396)و همکاران  یلیرجلیپژوهش پ جهیبا نت ،پژوهش نیا جینتا

 هماهنگ کودکان یرفتار مشکالت ،تینها در و کودک و مادر رابطه بر اختالفات نیا یگذارو اثر ییزناشو
تر ها سالمهرچقدر استفاده از شبکه ،توان گفتیم یفیک و یکمّ جینتا قیتلف قیطر از هاافتهی نیا نییدر تب .است

به  یترتواند به نحو مطلوبیم مادر و بوده برخوردار ییباال تیفیک از نیزوج انیارتباط م ،تر باشدحیو صح

                                                           
1. Bronferbrenner, U. 
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 یباالتر یاز سالمت روان زیفرزند او ن ،جهیدر نت .برقرار کند یکودک پاسخ داده و با او رابطه بهتر یهاازین
داشته  یها وابستگشبکه از استفاده به مادر یعنی ؛زا باشدبیها آساگر استفاده از شبکه .برخوردار است و برعکس

 یبرقرار و مخالف جنس با ارتباط همسر، از یکارپنهان ،ییپرخطر مانند خودافشا یهاها به انجام رفتارو در آن
 ییزناشو یمادر از زندگ گردد کهیم سبب و شده جادیا تعارض نیزوج انیم رابطه در بپردازد، ییفرازناشو روابط

 و افتهیانتقال زیاو ن یفرزندپرور یهارفتار به تعارض و یتینارضا نیا سپس .باشد نداشته یکاف تیخود رضا
 کودک در یرفتار مشکالت بروز به ،مسأله نیا جهیدر نت نماید.برقرار  یتواند با فرزند خود رابطه مطلوبینم مادر

 و دسترس در یریگنمونه وهیش از استفاده ،یکمّ بخش در پژوهش نیا یهاتیشود. از جمله محدودیم منجر
ها استفاده شبکه از و بودند مصاحبه در شرکت طیشرا واجد که یکسان یتمام که بود نیا ،یفیک بخش در
 با ارتباط در مادران یتیشخص یهایژگینقش و ی. بررسدر پژوهش نبودند یحاضر به همکار ،زا داشتندبیآس

  پژوهش حاضر است. یشنهادهایاز جمله پ ،ها در مردانزا از شبکهبیاستفاده آس یها ، بررسشبکه از زابیآس استفاده

 منابع
 بر یاخالق و یمعنو هوش راتیتأث یعلّ یابی(. مدل1395ع. ) ، یا.، و ابوالقاسم م.، عطادخت، ،یمانیع.، نر ،جوکمال

 (،24)6 .یاجتماع یشناسروان یهاپژوهش. ییزناشو تیو رضا یمجاز یهاشبکه یهاواسطه با ییفرازناشو روابط
54-66. 

دختر  انیدر دانشجو یمجاز یاجتماع یهاو تجربه شبکه یاانهیرا سواد رابطه(. 1395. ) ز ،ینیالعابدنیو ز .،ا ان،یزندوان
 .63-81، (33)9 .دیجد دوره ،ینامه آموزش عال. زدیدانشگاه 

آموزان. سالمت روان در دانش عملکرد خانواده و با نترنتیا به ادی(. رابطه اعت1390. )ـه. ا ،یصحرائ زادهیو عل .،ز ،یخسرو
 .59-82 ،(14)8 .یتیترب یشناسمجله مطالعات روان

 یشناسروان یهاپژوهشبه تلفن همراه.  ادیبا اعت یرابطه سالمت روان و روابط خانوادگ ی(. بررس1392ک. ) ،یسوار
 .3-11 ،(10)3، یاجتماع

. نیسنجش رابطه بین زوج اسیمق یفارس هنسخ یسنجروان اتی(. خصوص1395ف. ) .س ،یو موسو .،ر. غ ،یریدهش
 .141-154 ،(1)12 .یپژوهخانواده

زنان انیدر م ییزناشو یاز زندگ تیرضا زانیعوامل مؤثر بر م هرابط ه(. مطالع1393. )ـجعفرآباد، ه یاریصف و .،ب ،زارع
 .111-140 ،(1)13 ،زنان یشناختروان یمطالعات اجتماعمردان متأهل شهر تهران. و

 یهابیبر آس یفراشناخت یفردنیدرمان ب ی(. اثربخش1397)ع.  ،یاعتماد و ،.ا. س ،یاحمدم.،  زاده،یفاتح.، ع ،یمراد
 ،(32)8 ،ینیبال یشناسمطالعات روان: پژوهش مورد منفرد. فتهیخودش تیعالئم شخص یمردان دارا یزوج یتعامل
27-1. 

دو ماهنامه دانشکده . یپرورفرزند یهاو سبك ین رضایت زناشویارتباط بی ی(. بررس1390زاده، ر. )و خلیل .،م .م ،یحقیق
 .21-25 ،(1)10. هیاروم ییو ماما یپرستار

له بر استرس و سبك أ(. اثربخشی آموزش مهارت حل مس1393) .و اکبری زردخانه، س .،پرند، ا.، یکتا، مشکوهی
 .3-6 ،(45)12 .یرانیشناسان اروان: یتحول یشناسروان فرزندپروری والدین.

http://ensani.ir/fa/article/author/193538


 ... کودک در-مادر رابطه و ییزناشو تیرضا یاقش واسطهن                                                                                          156

 تیو محبوب تیزوج یمندتی(. رابطه رضا1396) .پ ،یتجل وآ.،  ،انسیباغداسار .،ع. غ ،افروز مزرعه، س.، ینیعابد
 .154-163 ،(5)61 ،مشهد یدانشگاه علوم پزشک یمجله دانشکده پزشکفرزندان.  یلیتحص شرفتیبا پ نیوالد

شناختی عاطفی و رفتاری های آسیب(. نقش تعارض زناشویی و رابطه والدین با کودک در نشانه1389) باغی، ف.قره
 .90-102، (1)13 .یشناختروان یهاپژوهش. کودک

 یمجاز یاجتماع یهاشبکه در زنان حضور زانیم بر ثرؤم عوامل یبررس (.1394)  .ش ،یذهاب و .،ل رومند،ین
 .53-66، (28)10. یارسانه مطالعات هران.ت شهر ساکن زنان: موردمطالعه

 مدل: یمجاز یاجتماع یهاشبکه از استفاده زانیم با یتیشخص یهایژگی(. رابطه و1397) . م ،یو شجاع .،ز ،یرافض
 .31-43 (،2)9 .یشناختروان یکاربرد یهافصلنامه پژوهش. یعاملپنج

 یتلگرام بر روابط خانوادگ یشبکه اجتماع ریثأت یشناسبی(. آس1396م. ) ا،یو ازک . م. ص.،س ،یمهدو .،ز ،یلیرجلیپ
 .69-90 ،(1)9 .رانیا یمسائل اجتماع یبررس(. 1395)شهر تهران سال  نیزوج

 تهران: نشر علم. .. چاپ اولعمل تا هینظر از یفیپژوهش ک. (1391. )خ ،یابوالمعال

 لیاز تشک انیدانشجو زهیاهداف و انگ یفی(. مطالعه ک1395مطلق، ص. ) یاریو خدا .،آ ،ینانیمز یمحمد .،وند، سوسفی
 .8-24 (،3)1. یاجتماع یهاجستار یدوفصلنامه تخصصتلگرام.  یمجاز یگروه در شبکه اجتماع

 یتهران جوانان در یجوان فرهنگ یریگو شکل یاجتماع یها(. استفاده از شبکه1395و اتابك، م. )  .،م .زاده، سیمهد
 .104-137. (34)17 .ارتباطات-مطالعات فرهنگ بوک.سیف کاربر

فرهنگ در . یفیپژوهش ک كیبوک: سیف تجربه و دختر انیدانشجو(. 1395. )ش ،یو اصالن .،آ ،یلریحاج .،ر ،یهمت
 .46-72 (،1)6 .یدانشگاه اسالم

 كی: یشبکه اجتماع یهاامدیپ از انیدانشجو اتیتجرب(. 1394. )م ،یافشار و .،م ،یکنگاور .،م ،ییرزایم .،م ،یافشار
 .256-265 (،3)4 .سالمت علوم در یفیک قاتیمجله تحق. یفیک مطالعه

 نور. یتهران: انتشارات آوا .چاپ دوم .نترنتیا به ادیاعت(. 1394) .ح ،یو کارشک .،ف ،یدیب

از  یکیدختر  انیدانشجو ی)مطالعه مورد یاظهارخود به لیتما و نترنتیتفاده از ا(. اس1394) .و جاللوند، ا .،ا ،یتوسل
  .95-122 ،(4)13 .زنان یشناختروان یمطالعات اجتماعشهر تهران(.  یهادانشگاه

مجله آموزان. سالمت روان در دانش عملکرد خانواده و با نترنتیا به ادی(. رابطه اعت1390. )ـه ا. ،یصحرائ زادهیو عل .،ز ،یخسرو
 .59-82 ،(14)8 .یتیترب یشناسمطالعات روان

 یشناسروان یهاپژوهشبه تلفن همراه.  ادیبا اعت یرابطه سالمت روان و روابط خانوادگ ی(. بررس1392. )ک ،یسوار
 .3-11 ،(10)3 .یاجتماع

. چاپ یالهام ارجمند و ینقشبند امكیس ،یبراوت یشاه نیحس درضایحم ترجمه ،یخانواده درمان(. 1395ا. ) ،گلدنبرگ
 تهران: نشر روان.. هفدهم

در خانواده  یرفتار-یروان-یارتباط مشکالت عاطف یساختار ی(. الگو1393. )فرد، میو خاقان .،ف ،دپوریناه .،ز ،یخسرو
  .44-59 .(3)12 ،زنان یشناختروان یمطالعات اجتماعزنان.  ییزناشو تیبا رضا یاصل

 تهران: نشر ارسباران. .یمحمددیس ییحی ترجمه. سومویچاپ س ،جلد اول .رشد یشناسروان(. 1395. )برک، ل
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های فرزندپروری و ارتباط آن با (. سبك1394. )نژاد، لو احسان کاظم .،میرزایی، م .،شیخی، ع .،ز .پور، سشفیع
 .49-53 ،(76)25 .نگرجامع ییماما و پرستاریمشکالت رفتاری کودکان. 

و مشکالت در نمونه کودکان  هاینامه توانایپرسش یسنجروان یهای(. ویژگ1388م. ) ،ییوفا الریو آگ .ف ،یباغقره
 .231-241 (،3)15 .رانیا ینیبال یشناسو روان یپزشکمجله روان. یایران
کودک با انواع اختالالت اضطرابی در کودکان -بینی کیفیت تعامل مادر(. پیش1395)ب.،  و هاشمی، ت.  ،نیاپیمان ، ز.،خانجانی

 .239-260 ،(2)12 ،های نوین تربیتیاندیشههای فرهنگی مادران ایرانی. دبستانی با توجه به ویژگی

References 
Aljomaa, S. S., Qudah, M. F. A., Albursan, I. S., Bakhiet, S. F., & Abduljabbar, A. S. 

(2016). Smartphone addiction among university students in the light of some 

variables. Computers in Human Behavior. 61(3), 155-164. 
Błachnio, A., Przepiorka, A., Boruch, W., & Bałakier, E. (2016). Self-presentation 

styles, privacy, and loneliness as predictors of Facebook use in young people. 

Personality and Individual Differences. 94(3), 26-31. 

Drouin, M., Miller, D. A., & Dibble, J. L. (2014). Ignore your partners’ current 

Facebook friends; beware the ones they add! Computers in Human Behavior. 35, 

483-488. 

Engfer, A. (1988). The interrelatedness of marriage and the mother-child relationship. 

Relationships Within Families: Mutual Influences. 20(16), 104-118. 

Fox, J., Osborn, J. L., & Warber, K. M. (2014). Relational dialectics and social networking 

sites: The role of Facebook in romantic relationship escalation, maintenance, conflict, 

and dissolution. Computers in Human Behavior. 5(7), 527-534. 

Griffiths, M. D. (2013). Social networking addiction: Emerging themes and issues. 

Journal of Addiction Research & Therapy. 4(5), 33-45. 

McDaniel, B. T., Drouin, M., & Cravens, J. D. (2017). Do you have anything to hide? 

Infidelity-related behaviors on social media sites and marital satisfaction. Computers 

in Human Behavior. 66(14), 88-95. 

Pianta, R. C. (1992). Measures Developed by Robert C.Pianta, Ph.D.- Curry School of 

Education. http://curry.virginia.edu/about/directory/Robert-c.-pianta/measures. 

Roberts, J. A., & David, M. E. (2016). My life has become a major distraction from my 

cell phone: Partner phubbing and relationship satisfaction among romantic partners. 

Computers in Human Behavior. 30(12), 134-141. 

Tang, C. S. K., & Koh, Y. Y. W. (2017). Online social networking addiction among 

college students in Singapore: Comorbidity with behavioral addiction and affective 

disorder. Asian Journal of Psychiatry. 25(9), 175-178. 
Valenzuela, S., Halpern, D., & Katz, J. E. (2014). Social network sites, marriage well-

being and divorce: Survey and state-level evidence from the United States. 

Computers in Human Behavior. 36(14), 94-101. 

Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Procedures and 

techniques for developing grounded theory. 

http://curry.virginia.edu/about/directory/Robert-c.-pianta/measures


 ... کودک در-مادر رابطه و ییزناشو تیرضا یاقش واسطهن                                                                                          158

Hendrick, S. S., Dicke, A., & Hendrick, C. (1998). The relationship assessment scale. 

Journal of Social and Personal Relationships. 15(1), 137-142. 

Vaughn, M. J., & Matyastik Baier, M. E. (1999). Reliability and validity of the 

relationship assessment scale. American Journal of Family Therapy. 27(2), 137-147. 

Pianta, R. C. (1992). Measures Developed by Robert C.Pianta, Ph.D. - Curry School of 

Education. http://curry.virginia.edu/about/directory/Robert-c.-pianta/measures. 

Goodman, R. (1997). The strengths and difficulties Questinare. Journal of Child 

Psychology and Psychiatry. 38(7), 581-586. 

 

 

http://curry.virginia.edu/about/directory/Robert-c.-pianta/measures

