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 چکيده
های اجتماعی مجازی تسهیالت فراوانی از جمله توسعه روابط اجتماعی را امروزه شبکه

ایی هاند آسیبامکانات و مزایایی که فراهم کردهها علی رغم اند، این شبکهفراهم نموده

اند. در پژوهش حاضر ها را نیز با خود به همراه داشتهاز جمله اعتیاد به استفاده از آن

ا هها توسط مادران با رضایت زناشویی آنزا از این شبکهبه بررسی رابطه استفاده آسیب

نفر از مادرانی که دارای  323نظور ها با فرزندان پرداخته شد؛ به همین مو رابطه آن

-گیری دردسترس برگزیده شده و به سؤاالت ابزارفرزندان پیش دبستانی بودند با نمونه

زا از شبکه های اجتماعی مجازی  ی آسیبی استفادههای پژوهش شامل پرسشنامه

کودک پاسخ دادند؛ روش پژوهش نیز از  -مقیاس سنجش رابطه و مقیاس رابطه والد

کودک -زا بر رابطه مادرباشد. نتایج نشان داد ارتباط استفاده آسیبهمبستگی می نوع

اثر مستقیم داشته و از طریق رضایت زناشویی نیز بر این متغیر اثرگذار است. با توجه 

اهش ها سبب کزا از شبکهی آسیبتوان گفت استفادهبه نتایج حاصل از این پژوهش می

-کودک می-این مسأله موجب کاهش کیفیت رابطه مادرگردد که رضایت زناشویی می

 شود.

های اجتماعی، رضایت زا، شبکهمادران، استفاده آسیب :يديکل واژگان 
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 یاریگرروش محيا

 گاه الزهرانشدکتری روانشناسی دا

 

 نام نویسنده مسئول:
 یاریگرروش محيا

زاي مادران اي رضایت زناشویی در ارتباط استفاده آسيبنقش واسطه

 کودک -هاي اجتماعی مجازي با رابطه مادراز شبکه
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 مقدمه
و.... امروزه  4بوک، فیس3، اینستاگرام2مانند شبکه هایی چون تلگرام ) شبکه های اجتماعی مجازی( 1های شبکه های اجتماعیسایت

ها (، علی رغم خدماتی که این شبکه2112، 5مورد استفاده بسیاری از افراد دنیا بوده و به طور چشمگیری گسترش یافته است ) تانگ و کوه

، سان، بخیتاند ) الجوما، القوداه، آلبورهایی نیز با خود به همراه داشتهاند آسیبدر زمینه اطالع رسانی وتسهیالت ارتباطی فراهم نموده

(، 2111، 8توان به تسهیل ارتباط با جنس مخالف، نقض حریم شخصی ) پارکزها میی این آسیب(، از جمله2112، 2؛ بورک6،2116ابدالجبار

دوانیان (، آسیب روانی ) زن1335جو، نریمانی، عطادخت و ابوالقاسمی، اشاعه فحشا و بی بند و باری، هرزه نگاری، تهدید بنیان خانواده ) کمال

اده به استفهای اجتماعی مجازی است که ها مسأله اعتیاد به شبکهترین این آسیب( و .... اشاره کرد. یکی از برجسته1335و زین العابدینی، 

استفاده مجازی همراه با احساس اجبار در  اجتماعی شبکه های دیگر و 11الین ،11وایبر  تلگرام،،3توییتر فیسبوک، از بیش از حد و بیمارگون

ای که باعث ایجاد مشکالت بین فردی و مداخله در امور و انجام وظایف خانوادگی، شغلی و تحصیلی، ایجاد گونهبه ها اشاره داشته،از آن

 تغال خاطرباشد: اشو دارای چنین عالئمی میگردد های زندگی میها و غفلت از دیگر جنبهاختالالت رفتاری و شخصیتی، وابستگی به شبکه

(، استفاده از شبکه ها 13(، استفاده از شبکه ها برای کاهش احساسات منفی ) تغییر خلق12زیاد به شبکه های اجتماعی مجازی )برجستگی

(، بروز 15های انزوا(، بروز پریشانی در صورت منع استفاده از شبکه ها )نشانه14به مرور و بیشتر و بیشتر برای کسب لذت از آن ) تحمل

های پیشین رفتار گرد مکرر به الگوشامل عقب 12(، بازگشت16ها )تعارضفردی و درونی در فرد به خاطر استفاده از شبکههای بین تعارض

(. استفاده از این شبکه ها باعث کاهش ارتباط میان 2113، 18مزبور بعد از ترک ، تالش برای کنترل استفاده و عدم موفقیت در آن ) گریفیث

( بروز 2116، 13( غفلت زن و شوهر از یکدیگر )روبرتز و دیوید1332؛ سواری،1331علیزاده صحرایی، میان اعضای خانواده ) خسروی و 

، 22؛ریدگوی، و کالیتون2114؛  21( افزایش روابط فرازناشویی )درویین، میلر و دیبل2114، 21اختالفات میان زوجین )فاکس، اوسبورن و واربر

؛ ولنزوئال، هالپرن 2113، 24( افزایش طالق )کالیتون، ناگورنی و اسمیت1335و همکاران، جو ؛ کمال 23،2113؛ کراونز، لکی و وایتینگ2116

؛ ولنزوئال و 2113؛ کالیتون و همکاران،  2116؛  نورتروپ و اسمیت، 2116( وکاهش رضایت زناشویی )روبرتز و دیوید، 2114، 25و کاتز

 از خوب احساس و زناشویی روابط در شخصی خرسندی و شادکامی ذهنی تجربه معنای به زناشویی رضایت گردد؛( می2114همکاران، 

 است ازدواج در فردی تجربة یك زناشویی رضایت؛ ( 1335به نقل از دهشیری و موسوی،  2112، 26است ) بومیستر آن و مطلوبیت ازدواج

 اشاره ها زوج بین رضایت میزان به زناشویی کنند رضایتمی ارزیابی زناشویی زندگی در خوشی و مسرت میزان به توجه با را آن افراد که

( باید 1334کنند ) زارع و صفیاری جعفرآباد،می احساس را آن خود روابط در زوجین که است رضایتی میزان معنای به امر این که کند، می

                                                           
1 Social network sites 
2 Telegram 
3 Instagram 
4 Facebook 
5 Tang & Koh 
6 Aljomaa, Alqudah ,  Albursan , Bakhiet , & Abduljabbar  
7Burke  
8 Parks 
9 Twitter 
10 Viber 
11 Line 
12 Salience 
13 Mood modification 
14 tolerance 
15 withdrawal symptoms 
16 Conflict 
17 Relapse 
18 Griffit 
19 Roberts & David 
20 Fox, Osborn & Warber 
21 Druin , Miller, & Dibble 
22Clayton 
23 Cravens, Lecki & Whiting 
24 Nagurney& Smith  
25 Valenzuela, Halpern& Kats  
26 Baumeister 

http://www.psyj.ir/


 93 -93، ص  6931، زمستان  61فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

شود یت زناشویی پایین سبب میباشد یعنی رضاهای اجتماعی مجازی و رضایت زناشویی دوطرفه میارتباط استفاده از شبکه توجه داشت که

ل، گردد )مك دانیها باعث کاهش رضایت ناشویی میها روی بیاورد و همچنین استفاده بی رویه از شبکهزا از شبکهفرد به استفاده آسیب

فرزندپروری منتقل شده تواند به حوزه ( مشکالت حوزه زناشویی می1388، 23) انگفر 28(. بر اساس فرضیه سرایت2112؛ 22درویین و کراونز

کند ) به نقل از خانجانی،  می بروز کودک -مادر میان متقابل ارتباطات جریان را که در مادر والدگری سبك کودک یعنی-و رابطه مادر

ی استفادهفرد مبتال به این نوع اعتیاد هر چه بیشتر در (. 1331دهد ) حقیقی و خلیل زاده،تحت تأثیر قرار  (1335نیا و هاشمی، پیمان

ومند و گذارد ) نیرگیرد و بر سیستم خانواده اثر منفی میهای خانوادگی فاصله میها درگیر شود به همان میزان از فعالیتزا از شبکهآسیب

تانگ و )کنند ها میها داشته و زمان بیشتری را صرف استفاده از آن(، در کل زنان نسبت به مردان استفاده بیشتری از شبکه1334ذهابی، 

به این مسأله اشاره شده که  31( که به شیوه کیفی نظریه برخاسته از زمینه1336(،  در پژوهش پیرجلیلی، مهدوی و ازکیا )2112کوه ، 

ین گردد همچنهای مجازی توسط والدین و اختالفات ناشی از آن بین ایشان سبب ایجاد جو ناآرام و پرتنش در خانواده میاستفاده از شبکه

گردد فرصت و وقت کافی برای رسیدگی به فرزندان خود، توجه به آن ها و انجام ها سبب میال بیش از حد والدین به استفاده از شبکهاشتغ

ی به همراه هایها و اعتیاد به آن ها برای بنیان خانواده آسیببینیم استفاده از شبکهفعالیت مشترک با آن ها نداشته باشند. چنانچه که می

گذارد بلکه به کل خانواده اشاعه ی میان زوجین اثر میباشد که نه تنها بر رابطهها میایجاد تعارضات میان زوجین یکی از این آسیبدارد، 

هد.  دباشد تحت تأثیر قرار مییافته و باقی روابط در خانواده از جمله رابطه میان مادر و کودک را که اساسی ترین رابطه برای کودک می

گردد کیفیت ارتباط مادر و فرزند مخدوش شود با ی و اختالفات زناشویی بر شیوه فرزند پروری مادر اثر منفی گذاشته و سبب مینارضایت

گویی به این سؤال هستیم که استفاده از گردد. در پژوهش حاضر در صدد پاسختوجه به این مسأله ضرورت بررسی این موضوع روشن می

ه تأثیراتی بر روابط زوجین و روابط میان مادر و فرزند دارد. فرضیه پژوهشی در پژوهش حاضر این است که های اجتماعی مجازی چشبکه

-ها توسط مادران هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم از طریق متغیر رضایت زناشویی بر رابطه مادرزا از شبکهی آسیبهاستفاد

 کودک کودکان اثر دارد.

 

 روش

نمونه از نوع ساله شهر تهران.  2-3روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری عبارت است از کلیه مادران کودکان 

. مالک ورود به پژوهش نیز شامل این موارد بودندهای ورود به پژوهش نفر از مادرانی است که دارای مالک 323در دسترس بوده و شامل 

ها، سراهای های عمومی مانند پارکهای مجازی حداقل یك بار در روز و متأهل بودن مادر. نمونه مورد نظر از مکانبود: استفاده از شبکه 

 ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون استفاده شده است. ها از برای تحلیل داده .محله، فرهنگسراها و.... برگزیده شد

 

 ابزار پژوهش

 ی اجتماعی مجازیهازا از شبکهپرسشنامه استفاده آسیب

این پرسشنامه محقق ساخته بوده و بر اساس ادبیات پژوهشی در این زمینه توسط محقق ساخته شده است. این پرسشنامه یك ابزار 

در مرحله مقدماتی سنجد، های اجتماعی مجازی را در مادران میزا از شبکهخودگزارش دهی استفاده از فضای مجازی است و استفاده آسیب

سؤال از  2بود؛ سپس با حذف  33/1نفری از مادران اجرا شد؛ در این مرحله آلفای کرنباخ برابر با  64سؤال روی نمونه  33امه با پرسشن

 سؤال روی نمونه اصلی اجرا شد. ضریب آلفای کرونباخ 31پرسشنامه که همبستگی کمی با نمره کل داشتند پرسشنامه در نهایت با مجموع 

 به دست آمد؛ همچنین با استفاده از روش چرخش اوبلیمین در مرحله نهایی 32/1ین پرسشنامه در این مرحله برابر با ا جهت بررسی پایایی

به دست آمد برای این پرسشنامه  "رفتار پر خطر در فضای مجازی"و عامل  "وابستگی به فضای مجازی"های عامل  تعداد دو عامل با نام

تگی مقیاس وابسزیر برای هاجهت بررسی پایایی زیر مقیاس آلفای کرونباخ کرد. ضریبس را تبیین میدرصد از واریان 40/2که در مجموع 

به دست آمد. با توجه به اینکه ضریب آلفای بدست  26/1خطر در فضای مجازی مقیاس رفتار پرو برای زیر  31/1به فضای مجازی برابر با 

بنابراین هر دو زیر مقیاس از پایایی مناسبی برخوردار هستند . هر سؤال در این پرسشنامه  باشد،می 0/7 بیش ازها آمده برای زیر مقیاس

 گیرند.قرار می،  5="خیلی زیاد"تا  1="به هیچ وجه "گزینه است که این گزینه ها در یك طیف لیکرتی از  5دارای 

 

                                                           
27 Mc Daniel,Drouin & Cravens  
28 Spillover hypothesis 
29 Engfer 
30 Grounded theory 
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 (RAS)31مقياس سنجش رابطه 

 شامل و است شده ساخته (1388)  هندریك توسط نزدیك و صمیمی رابطه از افراد کلی رضایت میزان ارزیابی منظور به مقیاس این

( پایایی 1333در مطالعه واگن و متیاستیك بایر ) باشد.می ) باال رضایت تا کم رضایت( ای درجه پنج لیکرت پاسخگویی طیف با سؤال هفت

میان مردان برابر  کرونباخ آن در آلفای ضریب نیز مقیاس این فارسی نسخه روانسنجی خصوصیات بررسی در به دست آمد، 31/1این مقیاس 

 (. 1383بود )دهشیری و موسوی،  83/1و در میان زنان برابر  82/1

 

 32کودک-والدمقياس رابطه 
عبارت  2) سوالی  15 فرم کوتاه سؤالی و  33و دارای دو فرم بلند  شد ساخته 1332 سال در بار اولین برای 33پیانتا توسط مقیاس این

فرم کوتاه این مقیاس شامل حوزه های نزدیکی  .سنجد می کودک با خود رابطه مورد در را والدین ادراک که است( عبارت منفی 8مثبت و 

قطعأ صدق  "= 5ای از  درجه 5لیکرتی  طیف دارای این مقیاس .گرددسال استفاده می  12تا  3و تعارض می باشد و برای کودکان سن 

 نمرات معکوس و نزدیکی حوزه نمرات مجموع از است کل نمره همان که کلی مثبت باشد. رابطهمی "کندقطعأ صدق نمی" =1 تا " کندمی

و برای  83/1ساله برای زیر مقیاس تعارض  5/5 – 5/4نفری از کودکان  214پایایی این مقیاس برای نمونه  آید.می دستبه تعارض حوزه

 سؤالی این مقیاس استفاده گردید. 15(. در پژوهش حاضر از فرم کوتاه 1332به دست آمد ) پیانتا،  22/1زیر مقیاس نزدیکی 

 

 هایافته
تا  25ه سنی مادران بین در پژوهش حاضر دامن شود.های توصیفی و استنباطی پرداخته میدر این بخش از پژوهش به ارائه یافته 

 شود.کنندگان پژوهش ارائه میشناختی شرکتدیگر اطالعات جمعیت  1در جدول شماره بود .  4/6و انحراف معیار  34/6سال با میانگین 45

 کنندگانهاي توصيفی شرکتشاخص -1جدول شماره 

 درصد فراوانی متغير درصد فراوانی متغير

   شغل   تحصیالت

 6/61 133 دارخانه 5/9 13 پایینتر و دیپلم

 3/35 114 شاغل 26/3 85 کاردانی

   تعداد فرزندان 43/7 141 کارشناسی

 3/53 183 یك فرزند 17/6 52 ارشد کارشناسی

 32/5 121 دو فرزند 4/6 15 دکتری

 2/1 4 سه فرزند   

 

ها شامل تحصیالت، شغل مادران و تعداد فرزندان آنکنندگان پژوهش های توصیفی شرکتدهنده شاخص، نشان1جدول شماره 

 باشد.می

ارائه شده است، سپس  1ها در جدول شماره نتایج حاصل از همبستگی نشانگرها و میانگین و انحراف استاندارد مربوط به هر یك از آن

 ود.شل پیشنهادی و بررسی آن پرداخته میهای پژوهش به ارائه مدجهت بررسی فرضیه اصلی و اثرات مستقیم و غیر مستقیم میان متغیر

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Relationship Assessment Scale 
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 کودک-برآورد اثرات کل، مستقيم و غير مستقيم استفاده آسيب زا بر رابطه مادر 2جدول 

 متغیر پیش بین
 ایمتغیر واسطه

 و متغیر مالک
 اثرات

ضرایب غیر 

 استاندارد

ضرایب 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

(SE) 

حد 

 پایین
 P حد باال

 استفاده آسیب زا
رابطه مادر 

 کودک

 19112 -19135 -19181  -19326 -19132 کل

 19112 -19164 -19536 19133 -19325 -19123 مستقیم

 1934 -19111 -19113  -19151 -19112 غیر مستقیم

 

جه دهد. با تودست آمده از اثرات کل، مستقیم و غیر مستقیم استفاده آسیب زا بر رابطه مادر کودک را نشان می نتایج به 2جدول 

 زا با رابطه مادرکودک به شکل مستقیم و از طریق رضایت زناشویی معنادار است.به نتایج جدول فرضیه های ارتباط استفاده آسیب
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 گيريبحث و نتيجه
ی های اجتماعی مجازی بر خانواده پرداخته شد و  ارتباط استفادهزا از شبکهی آسیبی اثرات استفادهدر پژوهش حاضر به بررس

ویی ای رضایت زناشکودک هم به طور مستقیم و هم به شکل غیر مستقیم از طریق متغیر واسطه-ها در مادران با رابطه مادرزا از شبکهآسیب

کودک ارتباط معکوس و معنادار دارد. ارتباط منفی معنادار -ها با رابطه مادرزا از شبکهاده آسیببررسی شد. چنانچه نتایج نشان داد استف

هایی که بیانگر اثر گذاری منفی اینترنت و فضای مجازی بر ارتباط کودک نیز با پژوهش-ها و رابطه مادرزا از شبکهمیان رابطه استفاده آسیب

( . همچنین این 2116؛ روبرتز و دیوید، 1332؛ سواری،1331ست ) خسروی و علیزاده صحرایی، باشد هماهنگ امیان اعضای خانواده می

ای دارد نیز معنادار است. معناداری نقش کودک نقش واسطه -زای مادران و رابطه مادرفرضیه که رضایت زناشویی در ارتباط استفاده اسیب

ت که درمانی مطابق اسکودک با نظریه سیستمی در خانواده-ها با رابطه مادراز شبکهزا ای رضایت زناشویی در ارتباط استفاده آسیبواسطه

اشد و بهای یك اختالل در فرد مانند یك کودک نشانه وجود اختالل در سیستم مربوط یعنی خانواده میبیانگر این است که بروز نشانه

؛ 1335دهد ) گلدنبرگ، ترجمه براوتی و نقش بندی، تحت تأثیر قرار میهمچنین اگر فردی دچار اختالل و بدکارکردی باشد کل خانواده را 

( در تبیین این یافته 1333؛ خسروی، ناهیدپور و خاقانی فرد، 1333لین و مارک، ترجمه نظری، خدادادی، اسدی، ناموران و صاحبدل، 

ایت کند این مسأله هم بر رضها استفاده میزا از آنو آسیبها اعتیاد داشته و به شکل بیمارگون توان گفت مادری که به استفاده از شبکهمی

باشد می 34های بوم شناختی برونفن برنرگذارد. همچنین این مسأله با آن بخش از نظریه نظامزناشویی او و هم بر ارتباط با فرزندش اثر می

( ؛ این یافته همچنین با پژوهش 1335ترجمه سید محمدی، کودک تأثیر دارد ) برک،  -که بیانگر این است که رابطه زناشویی بر رابطه مادر

کودک هم سو است. ارتباط معنادار رضایت زناشویی -( مبنی بر اینکه تعارض زناشویی پیش بینی کننده منفی رابطه والد1383قره باغی )

حوزه فرزند پروری هماهنگ بوده است. نتایج  ( مبنی بر انتقال مشکالت زناشویی به1388با رابطه مادر کودک نیز با فرضیه سرایت ) انگفر، 

ها بر ایجاد اختالفات زناشویی و اثر گذاری ( مبنی بر اثرگذاری شبکه1336حاصل از این پژوهش با نتیجه پژوهش پیرجلیلی و همکاران ) 

ر تتر و صحیحها سالمه از شبکهتوان گفت هرچقدر استفاداین اختالفات بر رابطه مادر و کودک هماهنگ است.در تبیین این یافته ها می

ری های کودک پاسخ داده و با او رابطه بهتتری به نیازتواند به نحو مطلوبباشد ارتباط میان زوجین از کیفیت باالیی بر خوردار بوده، مادر می

های رفتار ها به انجامتگی داشته و در آنها وابسزا باشد یعنی مادر به به استفاده از شبکهها آسیببرقرار کند برعکس اگر استفاده از شبکه

پرخطر مانند خودافشایی، پنهانکاری از همسر، ارتباط با جنس مخالف و برقراری روابط فرازناشویی بپردازد، در رابطه میان زوجین تعارض 

دپروری های فرزنعارض به رفتارشود مادر از زندگی زناشویی خود رضایت کافی نداشته باشد سپس این نارضایتی و تایجاد شده و سبب می

 های این پژوهش استفاده از شیوه نمونه گیریتواند با فرزند خود رابطه مطلوبی برقرار کند. از جمله محدودیتاو نیز انتقال یافته و مادر نمی

ادران در ارتباط با های شخصیتی مباشد. بررسی نقش ویژگیدر دسترس و عدم کنترل متغیرهایی چون سن و شغل و تحیالت مادر می

ی کودک از جمله پیشنهادها-ها  و بررسی مشکالت رفتاری کودکان به عنوان پیامد کاهش کیفیت رابطه مادری آسیب زا از شبکهاستفاده

 پژوهش حاضر است.
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 راجعممنابع و 
برنامه ارتقای رشد روانی اجتماعی (. تأثیر آموزش 1383ابارشی، زهره؛ طهماسیان، کارینه و مظاهری، محمدعلی ) [1]

-سال. فصلنامه علمی 3کودک زیر -مندی والدگری و رابطه مادرکودک بر خوداثر-کودک از طریق بهبود تعامل مادر

 .43-52(، 3)3پژوهشی در سالمت روانشناختی، 

های شبکه ان از پیامد(. تجربیات دانشجوی1334افشاری، معصومه؛ میرزایی، مریم؛ کنگاوری، مهدی؛ افشاری، مریم. ) [2]

 .256-265(، 3) 4مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت، اجتماعی: یك مطالعه کیفی. 

 چاپ سی و سوم، مترجم: یحیی سید محمدی، تهران: نشر ارسباران. ,(. روانشناسی رشد. جلد اول1335برک، لورا )  [3]

 م، تهران: انتشارات آوای نور.(. اعتیاد به اینترنت. چاپ دو1334بیدی، فاطمه و کارشکی، حسین ) [4]

شناسی تاثیر شبکه اجتماعی تلگرام (. آسیب1396پیرجلیلی9 زهرا؛ مهدوی9 سید محمد صادق و ازکیا، مصطفی. ) [5]

 .31-63(9 1)3(. بررسی مسائل اجتماعی ایران9 1335بر روابط خانوادگی زوجین )شهر تهران سال 

استفاده از اینترنت و تمایل به خود اظهاری )مطالعه موردی دانشجویان (. 1394توسلی9 افسانه و جاللوند، انسیه. ) [6]

 .122-35(9 4)13های شهر تهران(. مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان9 دختر یکی از دانشگاه

های فرزند پروری. دو (. بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی و سبك1331حقیقی9 ماه منیر و خلیل زاده، رحیم. ) [2]

 .21-25(9 1)11مه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. ماهنا

کودک با انواع اختالالت -بینی کیفیت تعامل مادر(. پیش1335نیا، بهرام و هاشمی، تورج. )خانجانی، زینب؛ پیمان [8]

-261(9 2)12های فرهنگی مادران ایرانی. اندیشه های نوین تربیتی9 اضطرابی در کودکان دبستانی با توجه به ویژگی

233. 

(. رابطه اعتیاد به اینترنت باعملکرد خانواده وسالمت روان در 1390خسروی، زهره و علیزاده صحرائی،  ام هانی. ) [3]

 .82-53( ، 14)8دانش آموزان. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 

-روانی-الت عاطفی(. الگوی ساختاری ارتباط مشک 1393خسروی9 زهره؛ ناهیدپور9 فرزانه و خاقانی فرد، میترا. ) [11]

  59-44. (.3)12رفتاری در خانواده اصلی با رضایت زناشویی زنان. مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان9 

سنجی نسخة فارسی مقیاس سنجش رابطه (. خصوصیات روان1335دهشیری، غالمرضا و موسوی، سیده فاطمه. ) [11]

 .141-154(9 1)12بین زوجین. خانواده پژوهی9 

(. مطالعة رابطة عوامل مؤثر بر میزان رضایت از زندگی زناشویی در 1393صفیاری جعفرآباد، هاجر. ) وبیژن  زارع9 [12]

 .141-111(9 1)13میان زنان و مردان متأهل شهر تهران. مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان9 

های اجتماعی مجازی در بکهای و تجربه ش(. رابطه سواد رایانه1335زندوانیان، احمد و زین العابدینی، زهره. )  [13]

 .63-81(، 33) 3دانشجویان دختر دانشگاه یزد. نامه آموزش عالی، دوره جدید، 

های روانشناسی (. بررسی رابطه سالمت روان و روابط خانوادگی با اعتیاد به تلفن همراه. پژوهش1332کریم. ) ،سواری [14]

 .3-11 ، (11) 3اجتماعی، 

ها و مشکالت در نمونه نامه تواناییسنجی پرسشهای روان(. ویژگی1388، مریم. )باغی، فاطمه و آگیالر وفاییقره [15]

 .231-241(، 3)15کودکان ایرانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 

(. نقش تعارض زناشویی و رابطه والدین با کودک در نشانه های آسیب شناختی عاطفی و 1383) قره باغی، فاطمه. [16]

 .31-112(، 1)13های روانشناختی، . پژوهشودکرفتاری ک

یابی علی تأثیرات هوش معنوی (. مدل1335عباس.) ، اکبر و ابوالقاسمی محمد؛ عطادخت، ،علی؛ نریمانی ،جوکمال [12]

 ،های روانشناسی اجتماعیهای مجازی و رضایت زناشویی. پژوهشهای شبکهو اخالقی بر روابط فرازناشویی با واسطه

6 (24 ،)66-54. 

الهام  ،سیامك نقشبندی و مترجمان: حمیدرضا حسین شاهی براوتی .(. خانواده درمانی1335ایرنه. )  ،گلدنبرگ [18]

 ارجمندی. چاپ هفدهم، تهران: نشر روان.

 ،جواد خدادادی ،(. مشاوره و درمان مسائل زن و شوهری. ترجمه علی محمد نظری1333یانگ )  ،التگ و مارک ،لین [13]

 تهران: انتشارات آوای نور.  ،کبری ناموران و حسین صاحبدل. چاپ دوم ،سدیمسعود ا
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های اجتماعی و شکل گیری فرهنگ جوانی در (. استفاده از شبکه1335زاده، سید محمد و اتابك، محمد. ) مهدی [21]

 .114-132( ،34) 12ارتباطات،  -جوانان تهرانی کاربر فیس بوک.  مطالعات فرهنگ

 مجازی اجتماعی های شبکه در زنان حضور میزان بر موثر عوامل بررسی (.1334)  شایسته. ذهابی، لیال و نیرومند، [21]

 .53-66(، 28) 11،ایرسانه مطالعات تهران. . - شهر ساکن زنان : مطالعه مورد

(. دانشجویان دختر و تجربه فیس بوک: یك پژوهش کیفی. 1335همتی، رضا؛ حاجیلری، آمنه و اصالنی، شهناز. )  [22]

 .46-22(، 1) 6فرهنگ در دانشگاه اسالمی، 

(. مطالعه کیفی اهداف و انگیزه 1335وند، سامان؛ محمدی مزینانی، آتوسا و خدایاری مطلق، صفیه. )یوسف [23]

-24(، 3) 1های اجتماعی، دانشجویان از تشکیل گروه در شبکه اجتماعی مجازی تلگرام. دوفصلنامه تخصصی جستار
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[24] 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, 155-164. 

[25] 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, 26-31. 

[26] Burke, M. (2012). Reading, writing, relationships: The impact of social network sites 

on relationships and well-being (Doctoral dissertation, Carnegie Mellon University). 
[27] Clayton, R. B., Nagurney, A., & Smith, J. R. (2013). Cheating, breakup, and divorce: 

Is Facebook use to blame?. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 

16(10), 717-720. 

[28] Cravens, J. D., Leckie, K. R., & Whiting, J. B. (2013). Facebook infidelity: When 

poking becomes problematic. Contemporary Family Therapy, 35(1), 74-90. 

[29] 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. 

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

Relationships within families: Mutual influences, 104-118. 
[31] 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, 35, 527-534. 

[32] Gharebaghi, F., Agilarvafai, M. ( 2009). Psychometric properties of strengths and 

difficulties in Iranian Children sample. Clinical psychology and psychometry of Iran, 

(3) 15, 231-241. ( text persian) 
[33] Griffiths, M. D. (2013). Social networking addiction: Emerging themes and issues. 

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

[34] Lin, L & Mark, Y.( 2014). Marital counseling and therapy. Translated by: Nazari, 

A.M., Khodadadi, J & Asadi, M. Second Edition. Tehhran: Avaye noor. 
[35] Mark, K. M., & Pike, A. (2017). Links between marital quality, the mother–child 

relationship and child behavior: A multi-level modeling approach. International 

Journal of Behavioral Development, 41(2), 285-294. 

[36] 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, 88-95. 
[37] Northrup, J., & Smith, J. (2016). Effects of Facebook maintenance behaviors on 

partners’ experience of love. Contemporary Family Therapy, 38(2), 245-253. 

[38] Parks, P. J. (2011). Online Social Networking. ReferencePoint Press. 

[39] 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. 
[40] Ridgway, J. L., & Clayton, R. B. (2016). Instagram unfiltered: Exploring associations 

of body image satisfaction, Instagram# selfie posting, and negative romantic 

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


 93 -93، ص  6931، زمستان  61فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

relationship outcomes. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 19(1), 2-

7. 
[41] 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, 54, 134-141. 
[42] 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, 175-178. 

[43] 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, 94-101. 

[44] Young, K. S., & De Abreu, C. N. (Eds.). (2010). Internet addiction: A handbook and 

guide to evaluation and treatment. John Wiley & Sons. 

http://www.psyj.ir/

