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Abstract 

Aim: Mothers’ problematic internet use has been associated with suboptimal 

mother-child interactions and child behavioral problems. This study aimed to 

investigate the structural model of the relationship between mothers’ 

problematic Internet use and child behavioral problems with the mediating 

role of mother-child interaction. Method: The population was all mothers in 

Tehran in 2020. From this statistical population, a sample of 322 mothers was 

selected by using the purposive sampling method. The instruments used 

included the Problematic Internet use (Caplan, 2010), The Strengths and 

Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997), and Child-Parent Relationship 

Scale (Pianta, 1992). The collected data were analyzed using SPSS-26 and 

AMOS-24 software. Results: The data analysis showed a significant inverse 

relationship between mothers’ problematic internet use with mother-child 

interaction and a positive and significant relationship with child behavioral 

problems. The structural equations modeling results showed that the model 

has a good fit and mother-child interaction played a mediating role in mothers’ 

problematic internet use and child behavioral problem. Conclusion: Based on 

these results, it is suggested that parents and psychotherapists with managing 

parents' use of the Internet during mother-child interactions and strengthening 

this interaction, improve behavioral problems in children. Thus, the foregoing 

variables could be attended in the familial, educational, and therapeutic 

domains. 
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 مقاله پژوهشی

 یرفتار مشکالت و اینترنت از مادران زایآسیب ۀاستفاد ساختاری الگوی

 کودک -مادر تعامل گریمیانجی با کودکان
 

 3فراهانی اله حجت و *2چسلی روشن رسول ،1نوروزی زهرا 

 . ایران تهران، شاهد، دانشگاه انسانی، علوم دانشکده بالینی، شناسیروان ارشد کارشناسی .1

 RasolRoshan@yahoo.com: ایمیل. ایران تهران، شاهد، دانشگاه انسانی، علوم دانشکده شناسی،روان استاد .2

 .ایران تهران، مدرس، تربیت دانشگاه انسانی، علوم دانشکده شناسی،روان استادیار .3

 چکیده

کودک و مشکالت رفتاری کودک -زای مادران از اینترنت با اخالل در تعامل مادرآسیب ۀاستفاد هدف:

زای مادران از اینترنت و مشکالت آسیب ۀاستفاد همراه است. این مطالعه با هدف بررسی مدل ساختاری

آماری این پژوهش تمام مادران  ۀجامع روش:کودک انجام شد. -گری تعامل مادررفتاری کودکان با میانجی

گیری هدفمند انتخاب شد. مادر با استفاده از روش نمونه 322بود. نمونه ای از  9311شهر تهران در سال 

زا از اینترنت کاپالن استاندارد استفاده آسیب ۀوهش شامل پرسشنامابزارهای مورد استفاده در این پژ

کودک -تعامل والد ۀ( و پرسشنام9111ها و مشکالت رفتاری کودک گودمن )توانایی ۀ(، پرسشنام2292)

مورد  AMOS-24و  SPSS-26های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارهای ( بود. داده9112پیانتا )

مل زای مادران از اینترنت با تعاآسیب ۀنتایج پژوهش نشان داد که استفاد ها:یافتهند. تحلیل قرار گرفت

های مثبت و معنادار دارد. یافته ۀمنفی و معنادار و با مشکالت رفتاری کودک رابط ۀکودک رابط-مادر

ند و نقش های نیکویی مدل در محدوده مطلوب قرار داربرآمده از معادالت ساختاری نشان داد که شاخص

زای مادران از اینترنت با مشکالت رفتاری کودک در رابطه بین استفاده آسیب-میانجی متغیر تعامل مادر

که با  شوددرمانگران پیشنهاد میبراساس این نتایج، به والدین و روان گیری:نتیجهکودک تایید شد. 

و تقویت این تعامل، مشکالت رفتاری کودک -مدیریت استفاده والدین از اینترنت در هنگام تعامالت مادر

ای هوادگی، تربیتی و درمانی به متغیرروابط خان ۀتوان در گسترسان میدر کودکان را بهبود بخشند. بدین

 یاد شده، توجه نمود.

 سازیمدل کودک، رفتاری مشکالت کودک،-مادر تعامل اینترنت، از زاآسیب ۀاستفاد :هاواژهکلید 

 ساختاری معادالت
 

  

 117-131، 1011 بهار(، 57) 1 ۀ، شمار15 ۀشناسی کاربردی، دورنرواپژوهشی  -مة علمیفصلنا

ISSN: 2008-4331- eISSN: 2645- 3541 

ه: 
قال

ت م
یاف

در
99/

20/
11

   
   

   
   

  
 

ه: 
قال

ش م
ذیر

پ
99/

23/
90

22
  

  مشکالت و اینترنت از مادران زایآسیب استفاده ساختاری (. الگوی9022نوروزی، زهرا.، روشن چسلی، رسول.، و فراهانی، حجت اله. )استناد به این مقاله: 

 .991-931(: 51پیاپی  9) 95 شناسی کاربردی،پژوهشی روان -فصلنامۀ علمیکودک.  -مادر تعامل گریمیانجی با کودکان رفتاری

mailto:RasolRoshan@yahoo.com


 117-131 ،1011 بهار ،(57) 1 ۀشمار ،15 ۀدور کاربردی، شناسینرواپژوهشی  -علمی ةفصلنام

 

111 

 

 همقدم

و  هابلتتمثال )فناوری  یهادستگاه ریهوشمند و سا یهاو استفاده از تلفن ی به اینترنتدسترس

. در بین کشورهای غرب آسیا، (1229 ،9ویپ قاتی)مرکز تحق استافتهی شی( به سرعت افزالپ تاپ

 2222تعداد کاربران اینترنت در ایران به طور قابل توجهی بیشتر از سایر کشورها است و از سال 

 یهاو گزارش نترنتی)آمار اافزایش یافته است  %11.9به  %3.0، تعداد کاربران از 2290تا 

بی استفاده از اینترنت در شرایط . در پژوهشی که به تازگی با هدف ارزیا(2222، 2رانیا یمخابرات

انجام شد، استفاده بیش از حد از اینترنت در میان  کنندهشرکت 2252روی  3اپیدمی کرونا

 . (2222، لو و هائو، انگی)دونگ، است کاربران گزارش شده

 ندهیفزا ینگران کی ،نترنتیاز ازا آسیب ۀ، استفادنترنتیاستفاده از ا یباال زانیبا توجه به م

 نی. اگرچه اتفاوتی هستندم میمفاه زا از اینترنت،آسیب ۀاستفادو  0نترنتیبه ا ادیاعت. است

 ۀاستفاد یچارچوب جداگانه برااما دو ، انداستفاده شده گریکدی یاصطالحات در گذشته به جا

 ادیدهند. از دست دادن کنترل و احساس ترک، ممکن است اعتیرا نشان م نترنتیاز حد از ا شیب

 نترنت،زا از ایآسیب ۀاستفاد. قرار دهد کیبه مواد کالس ادیاعت ۀحوز هیشب شتریرا ب نترنتیبه ا

ل از جمله مسائ ،شودیرا شامل م نترنتیاز مشکالت مربوط به استفاده از ا یترگسترده ۀمجموع

 نتنتریبه ا ادیممکن است شامل اعت زا از اینترنتآسیب ۀاستفاد. یو عاطف ی، رفتاریاجتماع

از  زابیآس ۀاستفاد(. 2222)دانجلو و مورنو،  است یهتر و چندوجمفهوم گسترده کیباشد، اما 

 ایو  یاعاجتم یزندگ ،یفردنیبر روابط ب نترنتیاشاره دارد که استفاده از ا یطیبه شرا نترنتیا

 قیاز طر نترنتیداشتن اتصال به ا (.9111، انگی) گذاردیم یمنف ریکاربران تأث یثبات عاطف

 ریدهد تا به طور مداوم با دستگاه خود درگیامکان را م نیابه افراد  لپ تاپ، ایتلفن هوشمند 

مداوم و در  لاتصا نیا قی(. از طر2292، نیدسترس باشند )هرتل در یشوند و به طور دائم

 کنندیفراهم م یحواس پرت یبرا زیادیتلفن همراه فرصت  یهادسترس بودن، دستگاه

فناوری و ساز از مشکل ۀاستفاد ۀنیزم از کارها در یاری(. اگرچه بس2291دانیل و کوین، مک)

 نیوالد اام است،شده متمرکز نیو روابط زوج یفرد یستیزبه به مربوط یامدهایپ یبر رو اینترنت

 یکوچک بخشاساس،  نی. بر استندیمصون ن د،یعادات جداین  یاحتمال راتیو کودکان در برابر تأث

                                                           
1 Pew Research Center 
2 Iran Internet Stats and 

Telecommunications Reports 

3 covid-19 
4 internet addiction 
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فرزندان خود  کنارکه در  یدر حال یاستفاده از فناور ای نیوالد یپرتدرمورد حواسها پژوهشاز 

 د،یویو د زرابرت؛ 2291 ،یو رادسک لی؛ مک دان2291 ن،یو کو لی)مک دان استشده هستند، انجام

 (.2291، مسیدلیو م لدرهی؛ ک2291

 یانسان است. فرزندان خردسال برا یروابط زندگ نیرگذارتریاز تأث یکیکودک -تعامل والد 

 کنندیم نیفرزندان خود را تأم یهاازین نیو والد کنندیم هیتک نیبه والد یاصل یازهاین نیتأم

تعامل  یاست که در ط یسبک والدگر یکودک به معنا-(. تعامل مادر2290و مرمن، دی)فلو

نیا، پیمان ،یارتباط متقابل است )خانجان یتعامل، نوع یعنی. کندیمادر و کودک بروز م نیمتقابل ب

ه ک انددهیرس جهینت نیران به اگشپژوه شتریتعامل، ب نیا تیدر خصوص اهم (.9315 هاشمی،

دارد )واالس،  یکودک نقش مهم یکودک در بروز مشکالت رفتار-مادر یناکاف ای یرابطه منف

هستند که  ییرفتارهامشکالت رفتاری کودک  (.2290، لینو مک یکو، مکنسونی، رابتشیکو

 ید. به گفته آخنباخ، مشکالت رفتارندار رتیو هنجارها مغا یاجتماع یهابا سن، فرهنگ، ارزش

، نگیکرد )گودمن، المپ یبندطبقه "2یساز یرونب"و  "9یسازیدرون"به دو دسته  توانیرا م

  (.2292، سیدیپالب

ممکن است ارتباطات  اینترنت و فناوری، زمان صرف شده با 3ییجاهجاب ۀیبا توجه به فرض

کوین، پدیال واکر، فریز، فلوس و دی، ) و کاهش دهدکند جا بهو کودک را جا نیدار والدیمعن

 "5نگیفاب" ای( 2291 ن،یکو و لیدان)مک "0یتداخل فناور"گران از اصطالحات پژوهش(. 2290

اینترنت یا هنگام استفاده از  تواندیم هایی کهوقفه فیتوص ی( برا2291، دیویو د )رابرتز

 به یخرتوسط ب نگی. فابکند، استفاده کردند رابطه را قطع ایتعامل روزمره  ،یفناور یهادستگاه

 راتیاست و تأثشده یسازمفهوم یاز فناور یاجبار ای یوسواس یهااستفاده یعنوان محصول جانب

به  قاتیتحق نیاز ا یااست. بخش عمده ریاخ یهااز موضوعات پژوهش یکیمضر آن بر روابط، 

 راًیوجود، اخ نیبا ا .(2290 ن،یکراونز و درو ،گالووان ل،یمتمرکزشده است )مک دان نیروابط زوج

جه شده تو زیکودک داشته باشد ن-بر تعامل والد یکه ممکن است استفاده از فناور یراتیبه تأث

 به .(2291و همکاران،  ی؛ رادسک2290 ،یو رادسک لیمک دان ؛2291 ن،یو کو لی)مک دان است

بر  یمنف ای یتداخل ریتأث تواندیم یاند که استفاده از فناورمطالعات نشان داده نیا ،یطور کل

                                                           
1 internalizing behavior 
2 externalizing behavior 
5 displacement theory  

4 technoference  
5 phubbing 
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 ۀداست که استفانشان داده شده یدر مطالعات مقطع تعامل و سالمت روابط داشته باشد. یالگوها

 نیتر والدنییو توجه پا تی، حساسییکودک با پاسخگور در حضو لیموبا یاز فناور نیوالد

افزایش مشکالت و با ( 2290)رادسکی و همکاران،  شتری، خصومت ب(2295)رادسکی و همکاران، 

همراه  (9311؛ نوروزی، روشن چسلی، فراهانی؛ 2291دانیل و رادسکی، رفتاری در کودکان )مک

ی جازم یاجتماع یهااز شبکه ی مادرانزابیاستفاده آس ۀرابط یسکه به برر یپژوهش جینتااست. 

شان ن پردازد،یکودک م-و رابطه مادر ییزناشو تیرضا یگریانجیکودکان، با م یمشکالت رفتار و

بر  ریتأث قیکودکان، از طر یبر مشکالت رفتار های اجتماعیاز شبکه زابیاستفاده آس که داد

 ،یریدهش ،یجاریفرح ب ،ی)عامر دارد میرمستقیاثر غ ،کودک-و رابطه مادر ییزناشو تیرضا

 یاختالل رفتار ینیبشیهدف پبا  یدر پژوهش (9311) ی و ایروانیفیشر. (9310 گرروش،یاری

و  یزندگ تیفیاند که کنشان داده ،مادران نترنتیبه ا ادیو اعت یزندگ تیفیکودکان بر اساس ک

 .دکن ینیبشیدر کودکان را پ یاختالل رفتار دتوانیم یطور معناداربه نترنتیبه ا ادیاعت

 ممکن یدر والدگر ها حاکی از آن است که استفاده از اینترنت و فناوریبه طور کلی، پژوهش

 ی)مشکالت رفتار یمنف یکودک شود و رفتارها-اختالل در تعامل مادر جادیاست باعث ا

کند. با توجه به آنچه گفته شد، تعداد  جادیشده( در کودکان ا یسازیشده و برون یسازیدرون

را  کودک یرفتار یامدهایو پزا از اینترنت استفاده آسیب نیارتباط ب ر،یاخ یهااز پژوهش یکم

تفاده اس نیارتباط ب یرا با بررس یقبل قاتیپژوهش، ما تحق نیقرار داده است. در ا یمورد بررس

ر د کودک -تعامل مادر میانجینقش  نت با مشکالت رفتاری کودک وزای مادران از اینترآسیب

ر افزایش قابل توجه استفاده از آن د و اینترنتبا توجه به گسترش  .میدهیرابطه، گسترش م نیا

 جیاکه نت رسدیبه نظر مشود و دوران اپیدمی کرونا، اهمیت چنین پژوهشی بیشتر احساس می

که پژوهش حاضر با  یامسئله مؤثر باشد. سالمت خانوادهپژوهش بتواند در جهت  نیحاصل از ا

 میقطور مستبر به تواندیم زای مادران از اینترنتآسیب ۀاستفاد ایاست که آ نیآن مواجه است، ا

 ؟باشد رگذاریتأث کودکان یمشکالت رفتار روی ،کودک-تعامل مادر قیاز طر م،یمستقریو غ
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 مشکالت رفتاری کودکو  زا از اینترنتآسیب ۀاستفاد نیروابط ب یشنهادیپ ی. الگو1شکل 

 کودک-تعامل مادر میانجینقش  با

  روش

ت. اس یمعادالت ساختار یسازبا مدل یبر روابط ساختار یمبتن یپژوهش از نوع همبستگ نیا

فرزند سه  کیکه حداقل بود  9311پژوهش تمام مادران شهر تهران در سال  نیا یآمار ۀجامع

بله و  تا،یا یمجاز یاجتماع یهاکه در شبکه بود یهدف مادران ۀجامعداشتند و تا پنج سال 

 .دندشهر تهران بو یهامهدکودک یمرتبط با برخ یهاو گروه "مادرانه" یهاسروش عضو گروه

طبق نظر کالین ، معادالت ساختاریدر بود.  هدفمند یراحتمالیغ ی این پژوهشریگروش نمونه

 هیاول ۀنموننفر الزم است. با توجه به احتمال ریزش،  22(، به ازای هر پارامتر برآورد شده، 2292)

 یینها ۀمخدوش، نمون هایپرسشنامه گذاشتن کنار با که بود کنندهشرکت 302پژوهش شامل 

حداقل  تنداشعالقه به شرکت در پژوهش، شامل  مالک ورود به پژوهش نفر شد. 322پژوهش، 

کردن در کنار  یزندگ و هوشمند یمثل گوش یفناور یداشتن ابزارها، سواد خواندن و نوشتن

عدم تکمیل کل پرسشنامه و عدم تمایل به همکاری بود. مالک خروج از پژوهش،  همسر و فرزند

 بود.  در حین تکمیل پرسشنامه

 

 ابزار پژوهش 

 فرزند، سطح تیسن مادر، سن فرزند، جنس لیاز قب یاالتؤشامل س: کیاطالعات دموگراف. 1

 درآمد خانواده و منطقه محل سکونت بود. زانیمادر، م التیتحص
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بار توسط کاپالن در  نیاول یپرسشنامه برا نیا: 1زا از اینترنتاستفاده آسیب ةپرسشنام. 2

مورد بازنگری قرار گرفت. پرسشنامه مجموعاً  2292شد و سپس در سال  یطراح 2222سال 

و، وخخلق میتنظ ن،یتعامل اجتماعی آنال حیحیطه است که عبارتند از: ترج 5 وسوال  95دارای 

ای گزینه 1صورت لیکرت منفی. سواالت به یامدهایو پ نترنتیاشتغال ذهنی، استفاده جبری از ا

احمدپور، اصغری، سلطانیان، محمدی و پورالعجل  رانی. در اشوندیم ینمره گذار 1تا  9از 

سبه کردند که در محا 2.05 پرسشنامه را یکل یینفر، روا 101متشکل از  ی(، در نمونه ا9311)

 بیبر اساس ضر یاصل ۀپرسشنام ییایپا. از روایی قابل قبول برخوردار است همجموع پرسشنام

بر  پرسشنامه نیا یفارس شیرایوپایایی  (.2292)کاپالن،  بودگزارش شده  2.19کرونباخ  یآلفا

)احمدپور، اصغری، سلطانیان، محمدی و پورالعجل،  شدبرآورد  2.12اساس ضریب آلفای کرونباخ 

9311.) 

کودک در سال -رابطه والد یابیمنظور ارزبه اسیمق نیا: 2کودک-تعامل والد ةپرسشنام. 3

را در مورد تعامل خود با کودکشان، مورد  نیادراک والد و استتا ساخته شدهانیتوسط پ 9112

در  یو مطالعات پژوهش یبستگدل ۀیبر اساس نظر اسیمق نیا یها. مادهدهدیسنجش قرار م

کودک در تمام  -سنجش رابطه والد یبرا اسیمق نیاند. اشده یکودک طراح-مورد رابطه مادر

 (.9319 ،یموسو دیو س ینادعل ،یقنبر ،ی، به نقل از خداپناه9112 انتایمناسب است )پ نیسن

 یمثبت کل ۀو نمر یو وابستگ یکیتعارض، نزد یهااسیماده و شامل خرده مق 33پرسشنامه،  نیا

 رقابلیو غ ینافرمان گر،یکدیرابطه مانند کشمکش، خشم نسبت به  یاست. تعارض ابعاد منف

دارد و  دیوالد تأک -کودک یمیو صم کیبه روابط نزد یکینزد رد؛یگیم بودن را دربر ینیبشیپ

پرسشنامه از نوع  نیا .سنجدیکودک را م-ناهنجار مادر یوابستگ زانیم ،یوابستگ

قطعاً  یبرا 5)نمره  کرتیل یادرجه 5 اسیآن بر اساس مق یگذاراست و نمره یدهخودگزارش

)نمره کل( از  یمثبت کل ۀت. عامل رابط( اسکندیقطعاً صدق نم یبرا 2و نمره  کندیصدق م

. دیآیبه دست م یحوزه تعارض و وابستگ یهامعکوس نمره و یکیحوزه نزد یهامجموع نمره

و  یوابستگ ،یکیتعارض، نزد یهااز مولفه کیکرونباخ را در هر  ی( آلفا2299) انتایو پ ولیسکدر

 نیا( 9301) انیطهماس اند.کرده گزارش 2.02، 2.11، 2.10، 2.15 بیبه ترت یمثبت کل ۀرابط

.  شده است یتوسط متخصصان بررس زیآن ن ییمحتوا ییاست و رواپرسشنامه را ترجمه کرده

                                                           
1 Problematic Internet use (GPIUS2) 

2 Child-Parent Relationship Scale (CPRS) 
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 ،یکیپرسشنامه را در حوزه تعارض، نزد نیا ییای، پا(9300) یو پناغ یان، مظاهریطهماس ،یابارش

 . اندگزارش کرده 2.01، 2.19، 2.12، 2.00 بیبه ترت یمثبت کل یو رابطه یوابستگ

 یو مشکالت رفتار هاییتوانا ۀپرسشنام: 9کودک یو مشکالت رفتار هاییتوانا ةپرسشنام. 0

سال است که  91تا  3 نیکودکان در سن یبرا یرفتار یغربالگر ۀپرسشنام کی( SDQکودک )

 هیته نروبرت گودم یانگلستانپزشک ، توسط روانICD-10 یصیتشخ یهامالک یبر مبنا

نسخه  نیچند در( SDQ) یپرسشنامه نقاط قوت و دشواردر این (. 9111است )گودمن، شده

 ۀ، پزشکان و متخصصان آموزش، وجود دارد. شامل نسخگرانپژوهش ازیبه ن ییپاسخگو یبرا

پژوهش از  نیدر ا .باشدیم یخودگزارش ۀمخصوص آموزگاران و نسخ ۀنسخ ن،یمخصوص والد

 سنجند،یرا م یژگیو 25حدود  SDQ یهانسخه تمام. شودیاستفاده م نیمخصوص والد ۀنسخ

 یجانی: مشکالت هشوندیم میتقس اسیمق 5 نیمورد ب 25 نی. ایمنف گرید یمثبت و برخ یبرخ

 5) یمورد( مشکالت ارتباط 5/ نقص توجه ) یفعال شیمورد( ب 5مورد(  مشکالت سلوک ) 5)

 ،یعموم تیجمع ایخطر کم یهانمونه در. (9111مورد( )گودمن،  5پسند )جامعه یرفتارها مورد(

 "شده یسازیمشکالت درون" اسیبه سه خرده مق SDQ میممکن است بهتر باشد از تقس

)مشکالت  "شده یسازیمشکالت برون"مورد(،  92 ،یمشکالت ارتباط +یجانی)مشکالت ه

شود.  فادهمورد( است 5پسند )جامعه یمورد( و رفتارها 92/ نقص توجه ، یفعال شیسلوک+ ب

 شامل کرتیل یاسه درجه اسیبر اساس مق سؤاالت (.2292، سیدی، پالبنگی)گودمن، المپ

. از شودیم یگذاراز صفر تا دو نمره ''قطعاً درست ''، و ''درست یتا حدود''، ''ستیدرست ن''

 کیمرات هر ن .شودیمحاسبه م اسیآن خرده مق ۀنمر اس،یجمع سؤاالت مربوط به هر خرده مق

است  ریمتغ  22شده، از صفر تا  یسازیبرون یشده و رفتارها یسازیرفتار درون یهااسیاز مق

کرونباخ  یپرسشنامه، آلفا نیا یدرون یابی(، در ارز2229) گودمن (.2221)گودمن و گودمن، 

محدوده مشابه  نیدر هم زیمختلف گزارش کرد که مطالعات مشابه ن یهااسیمق یرا برا 2.13

( نشان CBCL) یمشکالت رفتار ۀاهیپرسشنامه با س نیا یهمگرا و افتراق ییروا. اندگزارش شده

 ،یعموم تی، در نمونه کودک و نوجوان جمعCBCLبا  سهیپرسشنامه در مقا نیداده است که ا

 نییهدف تع با ی(، پژوهش2221) یو عبداله زدپناهیزاده، ا یغن(. 2229است )گودمن،  ترقیدق

دختر در  311پسر و  311شامل  ،یمورد بررس ۀپرسشنامه انجام دادند. نمون نیا ییایو پا ییروا

 بیشد. ضر لیآموزگاران و نوجوانان تکم ن،یپرسشنامه توسط والد نیسال بود. ا 90 -3سن 

                                                           
1 Strengths and Difficulties Questionnaire 

(SDQ) 
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(، 9305و روشن ) ییگزارش شده است. وفا 2.13 اخکرونب یآن به روش آلفا یدرون یهمسان

گزارش  2.03را  اسیکل مق یکودک و اعتبار درون یمشکالت رفتار یبرا 2.00کرونباخ  یآلفا

  کردند.

 

 اجرا ۀشیو

مدنظر،  یهانسخه و شد یموجود، بررس یفارس یها، بعد از انتخاب ابزارها، نسخهاول ۀمرحل در

 یلیو تعطی عموم یهاحضور در مکان تیتوجه به محدود با آماده شدند. رها،یسنجش متغ یبرا

راستا، ابتدا  نیانجام شد. در ا یها به صورت مجازداده یآور، جمعبه علت کرونا مراکز مرتبط

 نیو همچن یاجتماع یهاتهران در شبکه ییایمناطق جغراف کیبه تفک "مادرانه" یهاگروه

 شدند. موافقت ییبودند، شناسا انشهر تهر یهامهدکودک یا برخکه مرتبط ب نیوالد یهاگروه

ها، شنامهپرس یسازاز آماده پسها، گرفته شد. گروه نیا یاعضا نیپرسشنامه در ب عیتوز یبرا هیاول

 کنیوارد شد. سپس ل ینترنتیساز اهپرسشنام یهاتیاز سا یکیدر  شدهنیتدو ۀپرسشنام

 ۀورود به پژوهش، نحو یهاپژوهش و اهداف آن، مالک ۀدربار یحاتیبه همراه توض ییپاسخگو

سروش،  و تایبله، ا مانند یاجتماع یهادر شبکه ،ییپاسخگو یبیپاسخ دادن به سؤاالت و زمان تقر

الزم ارائه شد و به سؤاالت  حاتیها، توضپرسشنامه یمادران ارسال شد. در تمام مراحل اجرا یبرا

 و میمستق یهاریمس بیضرا یمعنادار یبررس یپژوهش برا نیا در است.شدهمادران پاسخ داده

. برآورد استفاده شد یمعادالت ساختار یسازمدل یمدل از روش آمار یو برازندگ میمستق ریغ

 ریمتغ یااثر واسطه یآزمون معنادار یبراانجام شد.  9نماییدرست ۀمدل با روش برآورد بیشین

 یافزارهابا کمک نرم تمام مراحل .دیاستفاده گرد 2استراپبوتاز روش کودک، -تعامل مادر

SPSS-26  و AMOS-24  نجام شد.ا 

 

 هایافته

کنندگان کل شرکت یسن نیانگیقرار گرفتند. م لیو تحل هیپرسشنامه مورد تجز 322در مجموع 

10/39 (22/0=SDاست و م )19/3ها، فرزندان آن یسن نیانگی (10/2=SD .است )2/01% 

ساکن جنوب،  %1/22ساکن شمال تهران،  %0/20از این بین  پسر بودند. %0/52کودکان دختر و 

  ساکن مرکز تهران بودند. %1/90ساکن غرب و  %5/91ساکن شرق،  29/2%

                                                           
1 maximum liklihood 2 boot-strapping 
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(p<0/01) 

(p<0/01) 

 

پژوهش  یرهایمتغ نیب دهد،ینشان م 2در جدول رسونیپ یبستگهم بیضرا جیهمانطور که نتا

و  کودک رابطه مثبت یبا مشکالت رفتار نترنتیا از زابیوجود دارد. استفاده آس یمعنادار ۀرابط

 یهامفروضه باتوجه به .دارد (p<0/01)منفی و معنادار  ۀکودک رابط -و با تعامل مادرمعنادار 

با  2پرت ریمقاد یبررس با یپژوهش یرهایمتغ 9بهنجار بودن ،یمعادالت ساختار یابیمدل یادیبن

 بررسی همچنینمشاهده نشد. ی ادورافتاده یو نقطه شد انجام 3استفاده از فاصله ماهاالنوبیس

                                                           
1 normality 
2 outlier 

3 mahalanobis distance 

 . شاخص های توصیفی مربوط به مغیرهای پژوهش1جدول

انحراف  میانگین متغیر

 معیار

ضریب  هبیشین کمینه  نما میانه

 چولگی

ضریب 

 کشیدگی

زا از استفاده آسیب

 اینترنت

11/05 02/91 52/00 32 95 01 21/2 10/2- 

مشکالت رفتاری نمره 

 کل

11/1 31/0 1 1 9 20 11/2 21/2 

 91/2 11/2 95 2 2 3 11/2 21/1 سازی مشکالت برونی

 59/2 09/2 92 2 5 1 50/2 09/3 مشکالت درونی سازی

 -92/2 -25/2 955 02 922 922 92/90 91/991 کودک-تعامل مادر

  

 بستگی بین متغیرهای پژوهشمربوط به هم ی. شاخص ها2جدول

 

 5 0 3 2 9 متغیر 

زا استفاده آسیب 9

 ازاینترنت

9     

    9 33/2** مشکالت رفتاری کودک  2

سازی مشکالت برونی 3

 شده

**21/2 **03/2 9   

مشکالت  0

 شدهسازیدرونی

**20/2 **02/2 **31/2 9  

 9 -00/2** -01/2** -50/2** -33/2** کودک-تعامل مادر 5
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صورت گرفت. باتوجه به  هم 2یدگیو کش 9یکج یهادر نظر گرفتن شاخص اها، بداده یبهنجار

هرچند  رها،یجهت بهنجار دانستن متغ یدگیو کش یکج ی+ برا2تا  -2 نیقابل قبول ب یدامنه

 جیاثر معنادار بر نتانفر، بدون  222تر از بزرگ یهادر نمونه رهایمتغ عیتوز ینقض فرض بهنجار

 یرهایمتغ یتمام یها براشاخص نیکه ا دیمشاهده گرد ،استشده انیپژوهش، قابل اغماض ب

 + قرار دارند.2تا  -2 ۀپژوهش در دامن

 

 برازش مدل ییکوین یها. شاخص3جدول 

 

نشان دادن برازش مدل، مطابق  یبرا(، X2/df=11/9) ینسب یدو یمقدار خدر مدل نهایی، 

( 9101همکارانش ) گریو د کیشده است. موال انیب 3(، کمتر از 9315) دلیو ف کینظر تاباکن

ب تناس ایبرازش و  ییکوین انگریب تواندیم 1/2تر از مقدار بزرگ اب AGFIکردند که شاخص  انیب

باشد،  ترکینزد کیاست که هر چه به  یشاخص CFIی شیافزا یبرازندگ شاخص مدل باشند.

( اگر 9111و شوگاوارا ) مککالوم، براون دگاهی(. بر اساس د9112)بولن،  برازش مدل بهتر است

. مدل نهایی با است یعال اریمدل بس یباشد برازندگ 9/2تر از کوچک RMSEA مقدار شاخص

( پیشنهادی، از طریق آزاد کردن کواریانس خطا بین دو MIشاخص های اصالحی ) توجه به

است. شاخص های برازندگی مدل زا از اینترنت، اصالح شدهخرده مقیاس متغیر استفاده آسیب

 نهایی از برازش مناسبی برخوردار است.

                                                           
1 skewness 2 kurtosis 

شاخص        
 

X2 df X2/df GFI IFI AGFI CFI RMSEA 

11/20 مدل نهایی  91 11/9  11/2  10/2  15/2  10/2  20/2  
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 یو مشکالت رفتار نترنتیمادران از ا یزابیاستفاده آس یساختار یالگو . مدل نهایی2شکل

 کودک-تعامل مادر یگریانجیکودکان با م

 
بر  یاواسطه ریو متغ نیبشیپ ریمتغ یو کل میمستق ریغ م،یاثر استاندارد مستق. 0جدول

 مالک یرهایمتغ

 

 هامسیر

 از روی

 

 بر روی

غیر  معناداری مستقیم

 مستقیم

 معناداری کل معناداری

ا زاستفاده آسیب

 از اینترنت

مشکالت 

 رفتاری کودک

91/2 221/2 23/2 2229/2 09/2 2229/2 

ا زاستفاده آسیب

 از اینترنت

-تعامل مادر

 کودک

32/2- 2229/2 - 2 32/- 2229/2 

-تعامل مادر

 کودک

مشکالت 

 رفتاری کودک

15/2- 229/2 - 2 15/2- 229/2 
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تعامل  ریمتغ میانجینقش  یجهت بررس، مدل نهایی پژوهش حاضر را نشان می دهد. 2شکل 

ودک ک-. حد پایین فاصله اطمینان برای تعامل مادراستراپ استفاده شد، از روش بوتکودک-مادر

( و حد باالی 95/2زا از اینترنت و مشکالت رفتاری کودک )به عنوان میانجی بین استفاده آسیب

تعامل  گیرد، بنابراین( است. با توجه به اینکه صفر بیرون از این فاصله اطمینان قرار می32/2آن )

زا از اینترنت و مشکالت رفتاری کودک نقش میانجی سیبکودک در رابطه بین استفاده آ-مادر

، تمامی مسیرهای نشان داده شده )مسیرهای 3(. طبق نتایج مندرج در جدول (p<0/0001دارد 

معنادار هستند. بر اساس نتایج جداول، مدل  2.29در سطح  2مستقیم و غیرمستقیم( در شکل 

عامل گری تمشکالت رفتاری کودکان با میانجی زای مادران از اینترنت واستفاده آسیب ساختاری

 شود.یید میأت کودک -مادر

 

 گیریبحث و نتیجه

زای مادران از اینترنت و بین استفاده آسیب ۀپژوهش حاضر نشان داد، مدل ساختاری رابط

کودک از برازش مناسبی -مشکالت رفتاری کودکان با در نظر گرفتن نقش میانجی تعامل مادر

زا از اینترنت بر مشکالت های پژوهش حاکی از آن است که استفاده آسیبت. یافتهبرخوردار اس

دانیل و گذارد و با نتایج پژوهش های دیگر )مکرفتاری کودک اثر مستقیم و معناداری می

عامری، فرح بیجاری، ؛ 9311؛ شریفی و ایروانی، 2291رادسکی و همکاران، ؛ 2291رادسکی، 

( همسو است. همچنین 9311؛ نوروزی، روشن چسلی، فراهانی 9310دهشیری، یاریگرروش، 

ادار کودک اثر مستقیم و معن-زا از اینترنت بر تعامل مادرنتایج حاکی از آن بود که استفاده آسیب

؛ مک دانیل 2291مک دانیل و کوین، خوانی دارد )دارد. این یافته با نتایج برخی از مطالعات هم

، مسیدلیو م لدرهی؛ ک2291، دیویرابرتز و د ؛2295و همکاران، رادسکی  ؛2290و رادسکی، 

2291.)  

واند به تاستفاده نامناسب و بیش از حد از اینترنت، میبه عنوان  زا از اینترنتآسیب ۀاستفاد 

کودک اخالل ایجاد -( و در تعامل والد2291مک دانیل و کوین، آسیب بزند )تعامالت بین فردی 

تواند در طول زندگی خود تشکیل دهد، ارتباط هایی که کودک میترین سرمایهمهمیکی از کند. 

د دهنبا والدین است. کودکان از طریق این فعل و انفعاالت اولیه، یک الگو از روابط را تشکیل می

امل دهد که تعگذارد. ادبیات تحقیق نشان میها در طول زندگی تأثیر میبر روابط آن الگو اینو 

والدین و کودک، چه کالمی و چه غیرکالمی، برای رشد مناسب کودک، ضروری است  مثبت
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تلفن  یهادستگاه اینترنت و ازکه  ینیکه والدها حاکی از آن است (. یافته2221)گینزبرگ، 

 یو روان یروح تیاز وضع یدرک کمترکنند، استفاده میکودک -والد تیهمراه در طول فعال

استفاده احتماال زمانی که والدین درگیر (. 2295، )رادسکی و همکاران د.ندهیکودک را نشان م

. والدین ها دارندتوجه کمتری به عالئم کودکان، تفسیر و پاسخ مناسب به آن ،شوندمی از اینترنت

یا  هداد، احتماالً نیازهای کودک را از دست استفاده از اینترنتبه دلیل عدم توجه متمرکز در اثر 

مکن یا مو د نها را به تأخیر بیاندازآنبه ممکن است پاسخ  ،کنند. عالوه بر اینمیسوء تفسیر 

 استفاده از اینترنتسرگرم  مادرانکه  یگام. هناست با عصبانیت به کودک واکنش نشان دهند

 دهند. بر ایناختصاص می کودک-مادر با کیفیت روابط یبرارا  یزمان و منابع کمتر، شوند یم

 حس ند و این به نوبه خودکن ادراک نیوالد ی ازممکن است فاصله روانشناخت انکودکاساس، 

قت جایی مطابجابه ۀاین یافته با نظری دهد.یم شیرا افزاکودک -به تعامل مادر بیشدن و آسطرد 

(. 2291، مسیدلیم و لدرهیک؛ 2291داشت و همسو با نتایج برخی مطالعات است )رابرتز و دیوید،

 یک پتانسیل قوی برای اختالل در تعامل زای مادران از اینترنت راآسیب ۀاستفادتوان بنابراین می

 . کودک در نظر گرفت-مادر

 ادجیمنجر به ا کودک به دنبال آن، -زای مادران از اینترنت و تعامل منفی مادرآسیب ۀاستفاد

که افزایش  9انهیگراعتیدات طببا مشاهاین یافته . شودیساز در کودک ممشکل یرفتار یالگو

والدین هنگام استفاده از تلفن همراه را نشان داد،  به منظور جلب توجهرفتارهای منفی کودکان 

رسد، مادرانی که مشکالت رفتاری (. به نظر می2290شود )رادسکی و دیگران، پشتیبانی می

کنند، احتماال از اینترنت و فناوری های دیجیتال به عنوان ابزاری کودکشان را بیشتر گزارش می

(. 2290دانیل و رادسکی، )مک نندکمیکودک استفاده -والد تیدر هنگام فعالگیری برای کناره

 افزایش مشکالت رفتاری کودککودک و -تعامل والدبیشتر در اختالل  جادیا لیالگو، پتانس نیا

استفاده در رابطه بین کودک -میانجی تعامل مادرنقش را دارد. در همین راستا، در این پژوهش 

 رانگبینی پژوهشجهت با پیش. همبررسی شد کزا از اینترنت و مشکالت رفتاری کودآسیب

رابرتز و ؛ 2291و همکاران،  ی؛ رادسک2290 ،یو رادسک لی؛ مک دان2291 ن،یو کو لیمک دان)

تعامل  میانجیاز نقش  ،های تحقیق حاضر(، یافته2291 مس،یدلیو م لدرهی؛ ک2291 د،یوید

توان گفت ادبیات پژوهشی، می های پژوهش حاضر وبر اساس یافته حمایت نمود. کودک-مادر

                                                           
1 naturalistic observations 
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به مشکالت رفتاری را افزایش  کودکپذیری بمیزان آسی زای مادران از اینترنت،استفاده آسیب

سد ربه نظر میکاهد. از مقدار این اثر، میکودک -تعامالت کافی و مثبت مادردهد؛ با این حال، می

کودک و تقویت این تعامل، منجر به -لدوالدین از اینترنت در هنگام تعامالت وا ۀمدیریت استفاد

 تری دارد.های گستردهتر، نیاز به پژوهشهرچند، دستیابی به نتایج دقیقبهبود رفتار کودک شود. 

 اینترنتدر مورد استفاده از مادران  های خوداستفاده از گزارشپژوهش،  نیا هاییتمحدوداز 

ار رفت ییدئویو یکدگذار مانند ییهاروش ازاستفاده ، ندهیدر مطالعات آ بود. انو رفتار کودک

و  تربزرگ اسی، در مقندهی. مطالعات آشودپیشنهاد می کودک،-مادر یهاتیکودک در طول فعال

 یت رفتارو مشکال زا از اینترنتآسیب ۀاستفاد نیارتباط ب ایکند که آ یبررس تواندمیتر، متنوع

 یزاسعوامل استری، سبک دلبستگی، مانند سبک فرزندپرور یا نهیزم راتیثات ریکودک به سا

ی بودن، ویژگی های خاص مقطع لیمطالعه به دل نی. اگرچه اریا خیدارد  یبستگ...  و خانواده

رسد، نتایج آن، با توجه به نظر می اما ،محدود شده بود روش نمونه گیری غیراحتمالی، نمونه و

ه ببرخوردار باشد.  تیاهم ازگیری کرونا، رنت در دوران همهزا از اینتبه افزایش استفاده آسیب

 ییاشنهادهیپ یحاو، که هاخانواده، برای یی مبتنی بر تحقیقاتهادستورالعملاین منظور تهیه 

در  هادستگاه استفاده از)مثالً محدود کردن زمان زا از اینترنت باشند استفاده آسیبکاهش  برای

 باشد.  کنندهکمکتواند (، میغذا خوردنزمان 

 

 موازین اخالقی

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری 

ها، الوها ضمن تأکید به تکمیل تمامی سرعایت شد. همچنین زمان تکمیل پرسشنامه

ت فردی مختار بودند و به نندگان در مورد خروج از پژوهش در هر زمان و ارائه اطالعاکشرکت

 ماند و این امر نیز کامال رعایت شد.که اطالعات محرمانه می، ها اطمینان داده شدآن

 

 سپاسگزاری

ش که با همکاری صمیمانه خود، انجام چنین پژوهشی را کنندگان در پژوهاز تمامی شرکت 

ویسنده ن نامه کارشناسی ارشد پایاناین مقاله برگرفته از  شود.تشکر و قدردانی می میسر ساختند،

 IR.SHAHED.REC.1399.090در رشته روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد، با کد اخالق اول 

 بود. 
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 تعارض منافع

 بنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.

 

 منابع

 (. تاثیرآموزش برنامه9300) .لیلیپناغی،  مظاهری، محمدعلی و.، طهماسیان، کارینه .،ابارشی، زهره

تعامل مادر کودک بر خود اثرمندی والدگری و رابطه  ارتقای روانی اجتماعی کودک از طریق بهبود

-52(، 3) 3. مت روانشناختیسالپژوهشی پژوهش در  -فصلنامه علمیمادر و کودک زیر سه سال. 

 ]پیوند[. 52

(. بررسی 9311. )الل.، و پورالعجل، جونس.، محمدی، یضالیر.، سلطانیان، عهرا.، اصغری، زمالاحمدپور، ج

، 90 ،مجله اپیدمیولوژی ایرانزا از اینترنت. روایی و پایایی ویرایش فارسی پرسشنامه استفاده آسیب

 ]پیوند[. 53-12، 9

 اهللایزانلو؛ ولی  الل. ترجمه بکاربرد آمار چند متغیری(. 9315تاباکنیک، باربارا جی و فیدل، لیندا اس. )

تشار )تاریخ ان آبادی، خدیجه ابوالمعالی و مجتبی حبیبی. تهران: انتشارات رشد.؛ حمیدرضا حسنزادفر

 (2293اثر به زبان اصلی، 

کودک با انواع -بینی کیفیت تعامل مادرپیش .(9315) .بهرام پیمان نیا و تورج هاشمی .،زینب ،خانجانی

ه اندیشه فصلنامهای فرهنگی مادران ایرانی، اختالالت اضطرابی در کودکان دبستانی با توجه به ویژگی

 ]پیوند[ .212 -231(. 2) 92 های نوین تربیتی

(. کیفیت 9319) .نادعلی، حسین و سید موسوی، پریسا سادات .،قنبری، سعید .،خداپناهی، محمد کریم

اسان شن)روانشناسی تحولی روانروابط مادر کودک و نشانگان اضطرابی در کودکان پیش دبستان. 

 ]پیوند[ .5ـ  93: 1شماره  ایرانی(.

(. پیش بینی اختالل رفتاری کودکان بر اساس کیفیت زندگی 9311. )حمدرضا.، و ایروانی، مهپرشریفی، ش

  ،مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی. و اعتیاد به اینترنت مادران در دانش آموزان دختر دوره ابتدایی

 ]پیوند[ .222-910، 9/9، 0

ای (. نقش واسطه9310) .یاریگرروش، محیا .، ودهشیری، غالمرضا .،فرح بیجاری، اعظم .،عامری، فریده

های اجتماعی مجازی زای مادران از شبکهی آسیبکودک در استفاده -رضایت زناشویی و رابطه مادر

، شماره 92، دوره 1. مقاله های کاربردی روانشناختینامه پژوهشفصل. و مشکالت رفتاری کودکان

 ]پیوند[. 931-912، 2

http://ensani.ir/fa/article/219124/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://ensani.ir/fa/article/219124/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://irje.tums.ac.ir/article-1-5964-fa.html
https://irje.tums.ac.ir/article-1-5964-fa.html
http://ensani.ir/fa/article/363825/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/363825/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://jip.azad.ac.ir/article_512235.html
http://jip.azad.ac.ir/article_512235.html
https://civilica.com/doc/995260/
https://civilica.com/doc/995260/
https://japr.ut.ac.ir/article_73048.html
https://japr.ut.ac.ir/article_73048.html
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      .گذاردیم انیمسائل مربوط به خودش را با من در م یراحت فرزندم به 92

      به من وابسته است. داًیفرزندم شد 99

      .شودیم یزود از دست من عصبان یلیفرزندم خ 92

      نگه دارد. یمرا راض کندیم یفرزندم سع 93

      .کنمینه رفتار مالکه من با او ناعاد کندیفرزندم احساس م 90

      تا به او کمک کنم. خواهدیبه کمک ندارد از من م ازیواقعاً ن کهی فرزندم زمان 95

      درک کنم. یراحت احساسات فرزندم را به توانمی م 91

      .داندیو انتقادگر م کنندههیفرزندم مرا تنب 91

دم فرزن گذرانمیها موقتم را با آن ای کنمیصحبت م گرید یهابا بچه کهی وقت 90

 .کندیم یآزردگ احساس

     

 ای کندیرا آموزش دهم مقاومت م یتیبه فرزندم اصول ترب کنمیم یسع یوقت 91

 .شودیمی عصبان

     

 من واکنش یتن صدا اینسبت به نگاه  دهدیانجام م یفرزندم رفتار بد یوقت 22

 .دهدینشان م

     

      .ردگییمرا م یبه فرزندم تمام انرژ یدگیرس 29

      .ندکیم دیانجام کار را از من تقل وهیش ایمن  یام فرزندم رفتارهامن متوجه شده 22

خت و س طوالنیروز  کیکه  دانمیم زدیخیاز خواب برم یفرزندم با بدخلق یوقت 23

 رو دارم.شیپ را در

     

 رییهان تغناگ ایباشد  ینیبشیپ رقابلیغ تواندیاحساسات فرزندم نسبت به من م 20

 کند.
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*** 

 

 یراض مییآیچطور با هم کنار م نکهیباز هم از ا کنمیرا م تالشمتمام  نکهیبا ا 25

 .ستمین

     

      احساسات فرزندم مشکل دارم. دنیمن در فهم 21

      .کندیم هیگر ای زندی نق م ای خواهدی از من م یزیچ یفرزندم وقت 21

      .کندیبا من رفتار م رکانهیز ای دهدیم بیفرزندم مرا فر 20

      .گذاردیم انیرا با من در م اتشیتجرب ایاحساسات  یراحت بهفرزندم  21

 والد به من احساس مؤثر بودن و اعتماد کیعنوان  فرزندم به نیت من با االتعام 32

 .دهدیم نفس به

     

      .ستیفرزندم چ نیا تیترب یبرا وهیش نیکه بهتر ستمیمن مطمئن ن 39

      .کندیم یفرزندم مرا عصبان 32

      .از من باعث آزارم شود یریگبا انتقاد و خرده تواندیم یراحت فرزندم به 33


