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 چکيده

بین اعتیاد مادران به اینترنت    رابطه یلبستگی در  هدف از پژوهش حاضر نقش واسطه ای سبک های د

بوده    1397-98و مشکالت رفتاری دانش آموزان دختر پایه سوم ناحیه دو شهر یزد در سال تحصیلی  

است. این پژوهش از لحاظ هدف تحقیق در طبقه تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش جمع آوری داده  
دف پیش بینی الگوی رابطه بین متغیرها انجام شده است.  ها جز تحقیقات توصیفی بوده است. که با ه

آموزان دختر پایه سوم ابتدایی ناحیه دو شهر یزد، به تعداد   جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش 

به روش   نفر نمونه، بر اساس فرمول فیلد 13۲نفر می باشد. با این حجم جامعه آماری تعداد   3387

ه ای انتخاب گردیدند، بعد از جمع آموری داده ها، تجزیه و تحلیل  نمونه گیری خوشه ای چند مرحل 
برروی پرسشنامه دانش آموزان و مادران آنها صورت گرفت. ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه  

مشکالت رفتاری راتر، اعتیاد به اینترنت یانگ و پرسشنامه روابط میانی دلبستگی هالپرن و کاپرنبرگ  

و روش    AMOS))و    (SPSS20)ه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار  بوده است. جهت تجزی

های آماری، ضریب همبستگی، رگرسیون دو یا چند متغیره و تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته  
های پژوهش نشان داد، رابطه متغییر اعتیاد مادران به اینترنت و مشکالت رفتاری کودکان با مقدار  

کم تر است بنابراین    05/0که از خطای مفروض در پژوهش    044/0با سطح معناداری    176/0همبستگی  

رابطه دو متغیر معنادار و مثبت است. با توجه به مقدار همبستگی دو متغیر با نقش واسطه ای متغیر  
دلبستگی هرچه نمره ی اعتیاد به اینترنت مادران بیش تر باشد میزان مشکالت رفتاری نیز بیش تر  

 ست.ا

 .سبک دلبستگی  -اعتیاد مادران به اینترنت  -مشکالت رفتاری  واژگان کليدی:
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 3محمدحسن دشتی ،2محمود کمالی زارچی ،1زهرا گلی زاده 
 ایران، یزد، تفت. دانشگاه پیام نور، کارشناسی ارشد، روانشناسی تربیتی، 1
یزد، تفت. گروه روانشناسی، استادیار، ۲  دانشگاه پیام نور،ایران، 

 .ران، یزد، تفتتربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، ای  استادیار، 3
 

   نام نویسنده مسئول:

 زهرا گلی زاده

رفتاری با نقش ميانجی گری   مشکالترابطه اعتياد مادران به اینترنت و 

 سبک دلبستگی دانش اموزان دختر پایه سوم ابتدایی

 ۲0/1۲/1399  تاریخ دریافت:
 ۲5/۲/1400  تاریخ پذیرش:
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 مقدمه

تحقیقات نشان می دهد بسیاری از مشکالت رفتاری به طور خفیف در کودکان وجود دارد بدون آن که توسط معلم و خانواده 

با وی و بروز بحران هایی چون  برخورد اطرافیان  با کودک و شیوه  تشخیص داده شود و تنها زمانی که به علل مختلفی که مرتبط 
مدرسه ومرگ، طالق و به عواقب   الدین، مشکالت  و درمان به موقع منجر  به دلیل عدم تشخیص  یابد و  می  باشد، تظاهر  غیره 

نظیر افت عملکرد تحصیلی، عدم تبعیت از والدین و مشکالت تعاملی در زندگی بزرگسالی می شود   نامطلوب در سنین کودکی، 

(. مرتبط   ۲) گزارش شده است سنین مدرسه در کشور های مختلفدرصدی این اختالالت در بین کودکان   10تا   6شیوع   (.1)

بر آن بر میدارد، که  (.3)بودن موضوعاتی مانند ارتکاب جرایم، گرایش به انجام رفتارهای پرخطر  پایدار شدن آنها، ما را  و مزمن و 
ماهنگ نشان داد، مشکالت رفتاری  به مشکالت رفتاری کودکان بپردازیم. مک ماهون در بررسی های مختلف به صورت پایدار و ه

)  در دوران کودکی پیش بزرگسالی است  نوجوانی و  (.  4بینی کننده ی افزایش احتمال ابتال به اختالالت روان پزشکی در دوران 

لکنت زبان،  غیرعادی و آزاردهنده نظیر: مکیدن انگشت، ناخن جویدن، تیک،  منظور از مشکالت رفتاری کلیه رفتارهای تکراری 
بر یادگیری، ارتباط و کتک به راه انداختن وغیره است. که باعث اختالل در کارکرد فرد و خانواده شده و آثار منفی  کاری، قشقرق 

 (.5)کارایی اجتماعی کودکان دارد 

برای دانش آموزان ایجاد کند. پژوهش های همه گیر شناختی، در اختالالت رفتاری می تواند مشکالت تحصیلی متعددی 

طوالنی از، مشکالت  مورد م بزرگساالن ضد اجتماعی تاریخچه ای  نوجوانان نشان می دهند که اکثر  رفتاری کودکان و  شکالت 
نمی .رفتاری در دوران کودکی داشته اند  به مشکالت رفتاری  توانند تکالیف مدرسه را درسطحی که مورد رضایت  کودکان مبتال 

پیشرفت و مهارتهای خاص به ویژه در خواندن اولیای مدرسه باشد، انجام دهند. آنها احتماال  از کمبودهای تحصیلی که در سطوح 

برند ) رنج می  پایین    (.6منعکس می شود،  مشکالت رفتاری معموال فراخنای توجه کوتاه و عزت نفس  همچنین کودکان دارای 
با اعضای خانواده، اطرافیان و مردم مشکل دارند و به آسانی ناک  (.7ام می شوند )داشته و در ارتباط 

بر روی رفتار که جز عوامل عاطفی محسوب می  شود، سبک های دلبستگی است. دلبستگی یک  یکی از عوامل تاثیر گذار 

بیان می کند. رابطه اولیه مادر و کودک دلبستگی را ایجاد می واژه روانشناختی است که رابطه عاطفی و اجتماعی کودک و مادر را 

عوامل عمده در تحوالت اجتماعی و عاطفی فرد محسوب می گردد. همچنین دلبستگی کودک به کند؛ این پدیده روانی   یکی از 
به دنبال دارد.     (8) مادر نتایج طوالنی مدت را به دنبال دارد و شالوده روابط بعدی فرد با دیگران، مناسبات عاطفی و اجتماعی او را 

عنوان »آزمایش م تحت  یافته ای  ساخت  مشاهده ای  عملکرد سیستم  روش  فردی  های  مطالعه تفاوت  نا آشنا« جهت  وقعیت 

غیبت   -دلبستگی در پیوند والد به فرد غریبه و واکنش در  به این طریق، تفاوت های کودکان از لحاظ واکنش  کودک ابداع کرد، 
دلبستگی سه الگوی  چنین مشاهداتی  پایه ی  بر  گرفت.  قرار  بررسی  و  مشاهده  مورد  بازی  طول  در  اجتنابی  مراقب،  و  ایمن، 

(. بالبی، در تاکیدش بر اهمیت ارتباط مادر و کودک، بیان کرد، آنچه برای سالمت روانی کودک ضروری  9دوسوگراتوصیف شد )

یا جانشین دائم اوست. او معتقد است که بسیاری از اشکال روان پریشی و  با مادر  است، تجربه یک ارتباط گرم، صمیمی و مداوم 

حاصل محرومیت کودک ازمراقبت مادرانه و یا عدم پایایی ارتباط کودک با فرد مورد دلبستگی است تحقیقات    اختالالت شخصیت،
(.  10فراوانی موید این نکته است که عدم ایمنی دلبستگی، کودک را در معرض مشکالت رفتاری وارتباطی فراوانی قرار می دهد )

ن خااص بین دلبستگی ناایمن در دوره  نوپایی و مشکالت رفتاری در دوره پیش دبستانی و سالدرباره ارتباط  های اولیه وزادی و 

هایی شده است بعضی از مطالعات موید این ارتباط است. مثال افرادی که در دوره نوزادی مقاومت و دوره ابتدایی تحقیقات و بحث
ز خشم و پرخاشگری و نافرمانی یا گوشه گیری و های اولیه دوره دبستان الگوهایی ادبستانی و سالاجتناب داشتند، در دوره پیش

نشان دادند با اعتیاد به اینترنت رابطه   در پژوهشی  (1۲)  (.11)افسردگی  ناایمن به طور معنی داری  سبک دلبستگی  نشان داد، 

دارد. عالوه بر این مثبت دارد، در حالی که سبک دلبستگی ایمن به طور معناداری ارتباط منفی با رفتارهای اعتیادآور به اینترنت  

با اعتیاد به اینترنت دارد.مدل  های سبک دلبستگی ارتباط منفی 
نشان داد سبک های دلبستگی ایمن و اضطرابی به طور منفی توانایی پیشدر    (13) بینی مشکالت رفتاری درونی پژوهشی 

ی مشکالت رفتاری درونی را دارد. همچنین کودکان را دارد، در حالی که سبک دلبستگی اجتنابی به طور مثبت توانایی پیش بین

( نشان داد اعتیاد به اینترنت  14)رابطه معکوس معناداری بین مشکالت رفتاری درونی و بیرونی با سبک دلبستگی ایمن وجود دارد. 
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دلبستگی شام پذیری، مسیولیت پذیری و همچنین سبک های  ل با برخی از صفات شخصیتی دانشجویان از جمله روان توافق 
به صورت مثبت و   (15)  .سبک دلبستگی ایمن ارتباط دارد نشان داد از بین سبک های دلبستگی تنها سبک دلبستگی اضطرابی 

بینی می کند.  دانش  (16)معناداری اختالف درون سازی شده را پیش  نشان داد،  پژوهشی.  بیشتری   در  آموزان پسر دلبستگی 

آزمون همبستگی نشان داد همبستگی مثبت و معناداری بین سبک دلبستگی ناایمن   نسبت به دختران دارند. عالوه بر این نتایج

عواملی که با سبک دلبستگی ناایمن، رابطه مثبت دارد زمان استفاده از  و مشکالت رفتاری و عاطفی نوجوانان وجود دارد. یکی از 
یمن اضطرابی و اجتنابی و همچنین تعداد ساعات  ( نشان داد که بین سبک های دلبستگی نا ا17)  اینترنت توسط والدین می باشد.

کاربرد فراوان اینترنت در دنیای امروز و  .جدایی مادر از کودک با مشکالت رفتاری کودکان ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد

پدیده ای به نام اعتیاد اینترنتی ظهور  پژوهش نشان داد    در(.  19)و    (.18)  ابدیجذابیت های آن سبب شده تا در سال های اخیر 
باالی استفاده از اینترنت موجب مشکالت جسمی و رفتاری نوجوانان شده است.اختالل اعتیاد به اینترنت یک   -سطح  هیجانی در 

یک از زوایای   و روانشناسی هر  حقوق، اخالق  جامعه شناسی،  پزشکی، کامپیوتر،  علوم مختلف  است و  بین رشته ای  پدیده ای 

بررسی کردند مختلف این  علم روانشناسی و (۲0)پدیده را  . اما بیشتر اعتیاد به اینترنت به عنوان یک اختالل روان شناختی در 

نامعقول و  اینترنت یا استفاده  حد از  بیش از  استفاده  ناشی از  نظیر: اختالل  با عبارتی  اعتیاد به اینترنت  است.  پزشکی مطرح 
استفاده ی آسیب زا از اینترنت به نوعی زندگی اینترنتی منجر می شود. به طور کلی .  ودت نیز، تعریف می شبیمارگونه از اینترن

افراد می خواهند، زمان بیشتری را به اینترنت اختصاص دهند. لذا با یک فرافکنی، برای جبران خال حضور و هم صحبتی و همدلی 

جایگزین نموده اند.  با اعضای با فرزندانشان رایانه های شخصی و اینترنت را  صحیح فرد  باعث عدم ارتباط  این گونه فعالیت ها 
کیفیت    (۲۲)(.  ۲1شود که تغییر و هدایت آن بسیار مشکل خواهد بود )شود و به چالشی برای وی در جامعه تبدیل میخانواده می

تاثیر معنادار و قابل پیشرا  زندگی و اعتیاد به اینترنت مادران  ( نشان داد که ۲3) .دانست کودکانبینی بر اختالل رفتاری دارای 

مادرانی که پیوسته ساعاتی از روز را در فضای مجازی سپری می کنند متوجه می شوند که اینترنت بعد ازمدتی رفته رفته به 
 د. عنوان منبع اصلی سرگرمی آنان در آمده و جنبه ی اعتیاد گونه پیدا می کند و مادران را از تعامالت زندگی واقعی دور می ساز

با میزان استفاده از فضای مجازی و مشکالت توجه با میزان استفاده    (۲4)همچنین  نشان داد که بین مشکالت تفکر  در پژوهشی 

با سبک دلبستگی ایمن که نشان داد  (  ۲5)از فضای مجازی رابطه معناداری وجود دارد.   اختالالت رفتاری دارای همبستگی منفی 

یا اضط  بود..و سبک دلبستگی دوسوگرا  در پژوهش خود به بررسی سالمت روانی و مشکالت رفتاری در دانش آموزان    (۲6) رابی 
استفاده کننده از شبکه های اجتماعی پرداخت، نتایج حاکی از آن بود که سالمت روانی دانش آموزان استفاده کننده از شبکه های  

جسمانی، افسردگی که مستعد شکایت های  است  هستند.اجتماعی مجازی در خطر  عملکرد اجتماعی و اضطراب  مشکل در   ، 

که مستعد  اجتماعی مجازی وجود دارد  همچنین مشکالت رفتاری درونی سازی در دانش آموزان استفاده کننده از شبکه های 
ترنت  اعتیاد به ایننشان دادند که  ( در مطالعات خود  ۲7)گیری/ افسردگی، اضطراب/ افسردگی و شکایات جسمانی می شوند..  گوشه

قادر به را سبک های دلبستگی   (۲8).رابطه منفی با معلمان، والدین، عملکرد تحصیلی و کاهش مشکالت رفتاری در نوجوانان دارد

نمرات اعتیاد به اینترنت نشان داد که   دانستند.همچنینپیش بینی اعتیاد به اینترنت  از طریق سبک های دلبستگی را واریانس 

اجت  وقابل   و  ایمن  به پیشسبکهای  معکوس قادر  جهت  در  سبک دوسوگرا  و  مستقیم  جهت  به اینترنت  بینی اعتیانابی در  د 
فرزند( با اعتیاد به اینترنت دانش آموزان  -( به بررسی ارتباط کارکرد و فرایند خانواده )کیفیت روابط والد۲9)  و  دانشجویان می باشد.

فرزندی مختل گرایش بیشتری به استفاده آسیب زا  -ارکرد و روابط والدپرداختند نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد، ک

نشان در پژوهش(  30) از اینترنت دارند. نوجوانان شبه خانواده و دلبستگی ی  اجتنابی و نشخوارگری در  داد: دلبستگی اضطرابی، 
پیش را  رفتار  سازی  درونی  خانواده  غیر شبه  نوجوانان  در  پنداری  فاجعه  و  نوجوانان شبه خانواده،    بینیاضطرابی  نمودند. در 

نشخوارگری و دلبستگی اضطرابی و در نوجوانان غیرشبه خانواده راهبرد مالمت دیگران، دلبستگی اضطرابی، ارزیابی مجدد مثبت، 

برون سازی رفتاری را پیش بینی نمودند. یاد به های دلبستگی و اعتپژوهشی را با عنوان سبک  (31)  فاجعه پنداری و نشخوارگری، 

نتایج به دست آمده نشان داد شرکت کنندگان با سبک دلبستگی ناایمن گریش بیشتری به داد اینترنت به صورت آنالین انجام  .
با  به طور معناداری  با سبک دلبستگی ایمن داشتند. همچنین سبک دلبستگی دوسوگرا  با افراد  از اینترنت در مقایسه  استفاده 

( به بررسی رابطه ی سبک های دلبستگی و نشانگان اختالل با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان  3۲) اشت.استفاده از اینترنت رابطه د

http://www.psyj.ir/


 113 -124 ص، 1400 ، بهار25شماره ، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران
ISSN: 2588-2864 

http://www. psyj. ir 

 

پرخاشگری و مشکالت تفکر در  پرداخت نتایج نشان داد که، از بین اختالالت رفتاری مشکالت سلوک، قانون شکنی،  شهر تهران 
 جهت مثبت توان پیش بینی اعتیاد به اینترنت را دارند.

، کنترل و درمان اختالل رفتاری صورت  یریشگیدلیل اهمیت موضوع هرگونه تالشی که در راستای شناسایی، تشخیص، پ  به

بیش از اندازه مادران از اینترنت و تاثیرات آن بر مشکالت   پیامدهای استفاده  بود، لذا در این پژوهش  بگیرد حائز اهمیت خواهد 

نتایج به دست آمده رفتاری فرزندان و همچنین نقش واسطه ای   بررسی می شود تا بر اساس  بین این دو  سبک های دلبستگی 
بر آن است به این سوال پاسخ دهد که آیا سبک های    نیپیشنهاد ها و راهکارهای مناسبی ارائه شود. بنابرا محقق در این پژوهش 

بین اعتیاد مادران به اینترنت و مشکالت رفتاری دانش اموزان  دختر، نقش واسطه ای ایفا می کند ؟   دلبستگی در رابطه 

 

 روش

این پژوهش توصیفی از نوع پیش بینی است. جامعه ی آماری این تحقیق، شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم دبستان  

ناحیه یزد که بر اساس اطالعات دریافتی از گروه طرح و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش اداره  ناحیه دو شهر  یزد،  ۲  های 
(،  ۲009)  لدینفر هستند.حجم نمونه این پژوهش با استفاده از فرمول ف  3387باشد، که تعداد آنها    یم  1397-98در سال تحصیلی  

جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز نفر است.برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده گردید.    135

و روش های آماری، ضریب همبستگی، رگرسیون دو یا چند متغیره و تحلیل مسیر   AMOS))و  (  SPSS20)ر  با استفاده از نرم افزا
 استفاده شده است.

 

 ابزار پژوهش
سه   پژوهش از  باشد. در این  پرسشنامه می  به صورت میدانی بود. ابزار گردآوری  پژوهش  روش گردآوری اطالعات در این 

 پرسشنامه استفاده گردیده است:

 پرسشنامه اختالالت رفتاری راتر )فرم والدین(

نمودند. این فرم شامل 33) برای تشخیص کودکانی که دچار اختالل رفتاری هستند طراحی  ماده  18( این پرسشنامه را 

دارای و  شود  تکمیل می  مادر  گیرد.پرسشنامه توسط  بر می  را در  عادت های کودکان  به تندرستی و  و مسائلی مربوط    است 

شود تا، عبارات پرسشنامه را مطالعه نموده و با در نظر دستورالعمل ویژه است. بعد از توضیح نحوه نمره گذاری از مادر خواسته می
عبارت در پرسشنامه  گرفتن مشاهدات و شناخت خود از رفتارهای کودک پرسشنامه را در مورد کودک تکمیل کند. در مقابل هر 

« اگر تا حدودی درست ۲کمیل پرسشنامه عبارتی که در مورد رفتار کودک کامالً درست است نمره »سه ستون وجود دارد. پس از ت

راتر   « تعلق می گیرد. در نهایت با جمع نمرات، نمره کل آزمون به دست می آید.0« و اگر اصالً درست نیست نمره »1است نمره »
کودک با پرسشنامه راتر مورد    1536ام دادند. در این مطالعه تعداد ساله انج  11و   10مطالعه وسیعی در مورد کودکان  و همکاران

پایایی بازآزمایی و پایایی درونی پرسشنامه را در یک مطالعه پیش  پایایی این پرسشنامه سنجیده شد. راتر  ارزیابی قرار گرفتند و 

بوده است. مطالعات    64/0پدران و مادران    هایگزارش کرد. همچنین همبستگی بین پاسخ  74/0پس آزمون با فاصله دو ماه    -آزمون
بر    (34)است. در یک مطالعه که توسط    79/0گرفته دیگر بر روی اعتبار پرسشنامه راتر نشان می دهد که همسانی درونی صورت

یز در کودک چینی مبتال به اختالل سلوک، اختالالت هیجانی و گروه کنترل انجام شد، نتایج پژوهش نشان داد که تما  1۲4روی  

 .برای دختران گزارش شد  93/0برای پسران و   96/0نمره کل مقیاس والدین و معلم بسیار رضایت بخش است به طوریکه  

 (KCAQ) یپرسشنامه روابط ميانی دلبستگ

برای کودکان در دوره سنی میانی    (35)این پرسشنامه توسط    جهت سنجش دلبستگی کودکان در دوره میانه ی کودکی 

دبستان و دبستان،    یکودک گویه   ۲0پرسشنامه شامل سال( طراحی شده و توسط ما در تکمیل می شود. این   1۲تا   3)قبل از 
نمره گذاری هر گویه، درجه ای بین  )همیشه تا هرگز( به هر آزمودنی تعلق می گیرد. نسخه اولیه این مقیاس  5تا  0است. برای 

و چرخش    (PCA) یبا استفاده از روش تحلیل عوامل به روش مولفه های اصل مهگویه بوده است که سازندگان پرسشنا  36شامل 

عوامل شیب نمودار اسکری و ارزش ویژه باالتر از یک بود بررسی کردند مالک استخراج  . در مجموع  واریماکس، این پرسشنامه را 
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عامل   نتیجه  گویه دا 16درصد از واریانس کل مقیاس را تبیین کردند. همچنین   44این چهار  بار عاملی پایینی بودند که در  رای 
این گویه ها توسط سازندگان مقیاس از مجموعه گویه های پرسشنامه حذف شدند. نتایج تحلیل عاملی وجود چهار عامل در گویه  

ه اول )نمره کل( و چهار زیر پرسشنامه می باشد. مولف اسیها را تاییدنموده است. مولفه های مقیاس مذکور شامل یک خرده مق

 )شش گویه(:

)  68/0تا   56/0، بار عاملی این مولفه در دامنه ای بین "تکامل انطباقی مثبت " ، "رفتار های منفی"(:هیگو  6بود. مولفه دوم 
بین   )  60/0تا    47/0بار عاملی این مولفه ها در دامنه ای  ، بار عاملی این مولفه ها در "واکنش هیجانی  "گویه(:  4بود. مولفه سوم 

، بار عاملی در دامنه  "دوری گزیدن از حمایت چهره دلبستگی/فرد مراقب  "گویه(:  4بود. مولفه چهارم )  69/0تا    41/0ای بین  دامنه 

بین   در مطالعه ی    (KCAQ)پایایی اولیه پرسشنامه  گویه به دست می آید.  ۲0مقیاس از جمع بود. نمره ی کل   65/0تا    58/0ای 
نیمه کردن،   85/0ی درونی، سازندگان پرسشنامه بر اساس همبستگ گزارش شده است. این پرسشنامه   83/0و بر اساس روش دو 

پذیری آزمون   ۲3بر روی   بررسی قرار گرفته که پایه پایایی آن  -کودک به صورت تکرار  درصد گزارش شده  79بازآزمون مورد 

های هیجانی و ی مثبت، رفتارهای منفی، واکنشهای تکامل انطباقاست میزان آلفای کرونباخ توسط سازندگان مقیاس برای مولفه

به ترتیب   دلبستگی/ فرد مراقب  حمایت چهره  گزیدن از  شده است. روایی سازه ی   56/0و    65/0،  63/0، 69/0دوری  گزارش 
نتایج آن مطلوب و مناسب  مورد  RADQ))با پرسشنامه اختالل دلبستگی راندولف   KCAQ))پرسشنامه  بررسی قرار گرفته و 

 (.36دهد که این پرسشنامه از خصوصیات روان سنجی مناسب و مطلوبی برخوردار است )است. به طور کلی نتایج نشان می بوده

 (IAT) پرسشنامه اعتياد به اینترنت یانگ

بزار دارای استفاده شد. این ا  (37)برای بررسی اعتیاد مادر به اینترنت مادر در این پژوهش، از پرسشنامه اعتیاد به اینترنتی  

بیش از اندازه از اینترنت است. در این آزمون خواننده باید به هر  سواالتی درباره میزان تجربه مشکالت کاربران با توجه به استفاده 
) 6سوال روی مقیاس   ۲0یک از  (  5)  شهی( و هم4(، اغلب )3(، معموال )۲)  ی(، گاه1(، به ندرت )0درجه ای لیکرت، شامل هرگز 

است. که نمره بیشتر نشان دهنده وابستگی بیشتر به اینترنت و شدید تر بودن   100تا  0دامنه نمرات این آزمون از   پاسخ بدهد.

برای ارزیابی نمره حاصل، از دستورالعمل یانگ   آمده است.  از اینترنت برای شخص وجود  نتیجه استفاده  است که در  مشکالتی 

نشان دهنده »کاربر در معرض خطر« و  69تا    40ن دهنده »کاربر معمولی« نمره نشا 39تا  0استفاده شد، بدین معنی که نمره 
( برای این پرسشنامه دو نوع روایی دیگر محتوایی و 1388علوی و همکاران ) نشان دهنده »کاربر معتاد« است.  100تا    70نمره 

 د.به دست آوردن  8۲/0و تنصیف   88/0/.، همسانی درونی  79/.، بازآزمایی  50افتراقی  
 

 یافته ها

 : شاخص های توصيفی 1جدول 

 انحراف معیار  میانگین ماکزیمم مینیمم تعداد مقیاس

 0۲/5  ۲/6 ۲  0  135 مشکالت رفتاری

به اینترنت  98/9  73/30  61  ۲0  135  اعتیاد مادران 

 71/6  43/48  69  ۲4  135  سبک دلبستگی

 

باشدکه مقدا 1جدول شماره   پژوهش می  توصیفی متغیرهای   ر میانگین و انحراف معیار هرنشان دهنده ی شاخص های 

 مقیاس مشخص شده است
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 ا: آزمون کلموگروف اسميرنف برای بررسی نرمال بودن متغيره2جدول

 سطح معناداری اماره تعداد متغیر

 /98۲  /446  135 مشکالت رفتاری

 /971  /448  135 اعتیاد به اینترنت مادران
 /1۲1  185/1  135  سبک دلبستگی

 

 بودن داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنف استفاده شده است. با توجه به داده های جدول فوق و مقداربرای بررسی نرمال   

سطح معناداری در متغیر های مشکالت رفتاری، اعتیاد به اینترنت مادران و سبک دلبستگی که سطح معناداری بزرگ تر از خطای  
 . مشکالت رفتاری، اعتیاد به اینترنت مادران و سطح دلبستگی نرمال هستند  شده است بنابراین متغیرهای  05/0مفروض در پژوهش  

 

 مقادیر همبستگی جزئی متغيرهای اعتياد مادران به اینترنت ومشکالت رفتاری با نقش واسطه ای سبک دلبستگی : 3جدول

 

 

  
اعت  متغیرهای  همبستگی  بررسی  دلبستگیبرای  سبک  ای  واسطه  نقش  با  رفتاری  ومشکالت  به اینترنت مادران  از   یاد 

که از خطای مفروض در پژوهش   044/0با سطح معناداری   176/0همبستگی جزئی استفاده شده است با توجه به مقدار همبستگی 

بنابراین رابطه دو  05/0 متغیر معنادار و مثبت است. با توجه به مقدار همبستگی دو متغیر با نقش واسطه ای متغیر   کم تر است 
 دلبستگی هرچه نمره ی اعتیاد به اینترنت مادران بیش تر باشد میزان مشکالت رفتاری نیز بیش تر است.

متغیرهای اعتیاد مادرا  با استفاده از  بررسی قابلیت پیش بینی مشکالت رفتاری  به اینترنت و سبک دلبستگی از برای  ن 

 رگرسیون دومتغیره استفاده شده است.

 : تحليل واریانس متغيرهای مشکالت رفتاری، اعتياد به اینترنت مادران و سبک دلبستگی 4جدول 

 منایع متغیرهای ورودی
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین  

 مربعات
 Fآماره 

سطح 

 معناداری

ضریب  

 تعیین

ضریب تعیین 

 یل شدهتعد

اعتیاد به اینترنت  

مادران و سبک 

 دلبستگی

 354/7 105/168 ۲ ۲09/336 رگرسیون

  858/۲۲ 133 700/۲948 قی ماندهبا 088/0 10۲/0 001/0

   135 909/3۲84 جمع

 
آماره    مدل رگرسیون، مقدار  سبک دلبستگی در  به اینترنت و  متغیرهای اعتیاد مادران  با سطح  354/7ر  براب fبا ورود 

( کم تر است. لذا مدل رگرسیون معنادار است. میزان ضریب تعیین 05/0است که از خطای مفروض در پژوهش )  001/0معناداری 

درصد تغییرات متغیر مشکالت رفتاری توسط متغیرهای اعتیاد به اینترنت مادران و سبک دلبستگی پوشش  ۲/10یعنی    10۲/0
 داده می شود.

 ب رگرسيون متغيرهای اعتياد مادران به اینترنت و سبک دلبستگی ضرای 5جدول 

 سطح معناداری Tآماره  ضریب بتا انحراف استاندارد B متغیرها

 190/0 -317/1  098/3 -080/4 ابتث

 0440/0 036/۲ 173/0 041/0 084/0 اعتیاد به اینترنت مادران

 006/0 770/۲ ۲36/0 064/0 176/0 سطح دلبستگی

 سطح معناداری تعداد همبستگی

176/0 1۲9 044/0 
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به اینترنت و سبک دلبستگی،   معناداری متغیرهای اعتیاد مادران  به سطح  که کم تر از خطای  006/0و    044/0با توجه 
( پژوهش  در  به ضریب تعیین  05/0مفروض  با توجه  تغییرات متغیر  ۲/10( است متغیر ها در مدل معنادار هستند و  درصد از 

ترنت مادران و سطح دلبستگی است. بنابراین می توان با توجه به اعتیاد مادران مشکالت رفتاری مربوط به متغیرهای اعتیاد به این

با  برابر است  نظر با استفاده از ضرایب رگرسیون  پیش بینی کرد. مدل مورد  به اینترنت و سبک دلبستگی، مشکالت رفتاری را 

به اینترنت( 176/0))سبک دلبستگی( )سبک  ( و با استفاد-08/4+084/0+ )اعتیاد مادران  از ضرایب استاندارد شده رگرسیون  ه 
 ( است.173/0)  نترنتی+ )اعتیاد مادران به ا۲36/0دلبستگی(

ای سبک دلبستگی   نقش واسطه  به اینترنت با  رابطه متغیرهای مشکالت رفتاری و اعتیاد مادران  همچنین تحلیل مسیر 

 زندگی به صورت ذیل می باشد.

ليل مسير متغيرهای اعتياد به اینترنت مادران ومشکالت رفتاری با نقش واسطه ای سبک : مقادیر پارامترهای تح6جدول 

 دلبستگی 

 معناداری خطای استاندارد برآورد استاندارد نشده برآورد استاندارد شده 

به اینترنت  018/0 056/0 13۲/0 ۲03/0 سبک دلبستگی  اعتیاد مادران 

 005/0 06۲/0 176/0 ۲36/0 مشکالت رفتاری  سبک دلبستگی

به اینترنت  04/0 041/0 084/0 173/0 مشکالت رفتاری  اعتیاد مادران 

 

به سطح معناداری در هر سه متغیر در حالت استاندارد و غیراستاندارد که کم تر از خطای    است پارامترهای   05/0با توجه 
غیراستاندارد در مدل معنادار استبرآورد شده در حالت استا  .ندارد و 

 
 

   
  

2/0(13/0)                                               24/0(18/0) 

 

17/0 (08/0) 

 

 

غيرهای اعتياد مادران به اینترنت ومشکالت رفتاری : تحليل مسيرو ضرایب استاندارد شده )استاندارد نشده( مت1نمودار 

 ی با نقش واسطه ای سبک دلبستگ

 نتيجه گيری 

اعتیاد مادران به اینترنت و مشکالت رفتاری کودکان    نقش میانجی گری سبک دلبستگی بینبه بررسی   کهپژوهش حاضر 
با نقش واسطه ای سبک دلبستگی. برای بررسی همبستگی متغیرهای اعتیاد به اینترنت  شدپرداخته  از    مادران ومشکالت رفتاری 

که از خطای مفروض در پژوهش   044/0با سطح معناداری   176/0همبستگی جزئی استفاده شده است با توجه به مقدار همبستگی 

بنابراین رابطه دو متغیر معنادار و مثبت است.  05/0 همسو   یروانیفی و انتیجه پژوهش حاضر با نتیجه پژوهش شری کم تر است 
به دنبال پیش بینی اختالل رفتاری کودکان بر اساس اعتیاد مادران به اینترنت در دانش  است. شریفی و ایروانی در مطالعه خود 

آموزان دختر دوره ابتدایی بودند. نتایج نشان داد، بین کاربر عادی و مشکل دار و معتاد به اینترنت با اختالل رفتاری کودکان رابطه 

وجود دارد. بدین صورت که بین کاربر عادی و اختالل رفتاری رابطه منفی معنی دار؛ و بین اختالل رفتاری دانش آموز و اعتیاد به 

به اینترنت یا عدم اعتیاد به اینترنت معرف جنبه دارد.از آنجایی که اعتیاد  ای از  اینترنت مادر رابطه مثبت و معنی داری وجود 

 مادران دارای اعتیاد به اینترنت مشکالت رفتاری
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( اشاره کرد. آنها در پژوهش خود نشان دادند که بین مشکالت رفتاری کل، 38)ان به پژوهش مشابه تو  یمسالمت روان می باشد.  
و  رابطه مثبت  مادران  سالمت روان  های  خرده مقیاس  همه  سازی کودک و  درون  عالئم رفتاری  و  برون سازی  عالئم رفتاری 

گفت که آسیب روان عاطفی، هیجانی و مشکالت تحصیلی معناداری وجود دارد. در همین راستا می توان  ی مادر موجب اختالل 

نقش ها، همانند سازی و تعامل های انسانی متکی است،   فرزندان می شود. براساس نظریه یادگیری اجتماعی که بر الگو پذیری از 

بر اساس شناخت منفی   بگیرد و  نسبت به خود و دنیای کودک می تواند از مادر خود برخی از موارد شناخت و افکار منفی را فرا 
می توان   بنابراین  .  (38)پیرامون خود، آنها را درون سازی کند که در نهایت منجر به مشکالت درون سازی شده در وی خواهد شد

عاطفی و سالم محروم   گفت مادرانی که بیشتر ساعات روز را به استفاده از فضای مجازی اختصاص می دهند فرزند خود را از ارتباط 

یابد که در هر صورت، منجر به بروز مشکالت رفتاری در فرزندان آنان خواهد شد. می کنن کاهش می  د و یا کیفیت این ارتباط 
همچنین این رفتار مادرالگوی نامناسبی برای فرزندان خواهدبود. چرا که کودک با الگوبرداری نادرست از رفتار مادر، فضای مجازی 

به عنوان اصلی ترین بخش زندگی خ پذیرد و این امر در طوالنی مدت سبب ظهور افرادی منزوی و گوشه گیر و دارای  را  ود می 

 همسو است.  ( 16-15-30- ۲5-17-13)،  با پژوهش های  به دست امده های یافته  شخصیتی تکامل نیافته در جامعه خواهد شد.

داشتند، در مدرسه با دوستانشان بدرفتاری کند افرادی که در دوران کودکی دلبستگی ضعیف نسبت به والدین شان  بیان می  (39)
به رفتارهای کودک پاسخ های  نشان می غفلت قرار دادند و نسبت  دهند. به اعتقاد این محقق، والدین این کودکان آنها را مورد 

هیجانی نامناسب نشان دادند که مشخصه آن بی اعتمادی، شکنندگی و مشکالتی مربوط به همدردی با دیگران، حساسیت و ارضای  

یاد گرفتند.   والدین خود  با دیگران رفتار می کنند که بر اساس تجاربشان از  عاطفی است. کودکان به همان شیوه ای  در روابط 
ناتوانی در برقراری رابطه طبیعی با دیگران و نقص در  ویژگی هایی نظیر  کودکانی که دستخوش دلبستگی ضعیفی هستند دارای 

نقش دلبستگی در مشکالت رفتاری کودکان می توان الگوهای عملی درونی از  .رشد اجتماعی توصیف شده اند به منظور تفسیر 

شکل می با مادر  کودک  ساخت. این الگوها طی تجارب روزمره  مطرح  دلبستگی را  چهره ی  و از  و خود  اکثر تعامالت  گیرد و 
می دهند. چنانچه کودک الگوی   را در آینده تحت تاثیر قرار  نداشته باشد، رفتارهای فردی  عملی درونی مثبتی از مادر و خود 

بود.  ناسازگاری های رفتاری و اجتماعی خواهد  معتقدند، مکانیسمی که از طریق آن دلبستگی ضعیف به   (41-40)مستعد انواع 

گر افراد  ناسازگاری های رفتاری بعدی منجر می شود به وسیله خشم ناهشیار و حل نشده نسبت به چهره دلبستگی که به سوی دی

نسبت به جا میجامعه جابه بی اعتمادی  به وسیله احساس  بروز می کند، همچنین  شود و به شکل مشکالت رفتاری برون سازی 
دیگران که ریشه ناهشیار در بی اعتمادی نسبت به چهره دلبستگی دارد؛ قابل توجیه است. این دلبستگی ممکن است به الگوهای 

در آن گوش به زنگ بودن، عصبانیت، خشم حل نشده و پرخاشگری واکنشی به وفور قابل مشاهده عملی خصمانه ای منجر شود که  

 (.4۲باشد. چنین کودکانی دارای الگوهای اسنادی سوگیرانه از حوادث و اشخاص دور و بر خود هستند )
غیر قابل پیش بینی  دلبستگی برای کودک ارزش حیاتی دارد زیرا همچنان که در دنیای اطرافش کاوش می کند و    با امور 

میرو میروبه احساس آرامش و امنیت  به او  به سبب شود،  و صرفاً  برای دلبستگی دارد  تمایل فطری  دهد. کودک انسان ظاهراً 

کند. نقش مادر در کیفیت دلبستگی کودک دهند، به آنها دلبستگی پیدا نمیتالش هایی که والدین برای ارضاء نیازهای او انجام می

بسیار مهم است. مادران کودکان ایمن به طور واضح حساس تر و پذیرا تر از مادران کودکان نا ایمن هستند، مادران کودکان ایمن 
در  با مالیمت و آرامی  کمتر عصبانی می شوند، مادران این کودکان  می کنند و  نسبت به کودک ابراز  عواطفی صریح و آشکار 

ر موقعیت های حل مسئله مادران کودکان ایمن، در موقع مناسب به کمک و حمایت کودک کارهای کودک مداخله می کنند. و د

آمدن دلمی به وجود  توجه در سال اول زندگی سبب  بدون حساسیت و  مادرانه  در پردازند. رفتارهای  نا ایمنی  با  بستگی توام 
الت خلقی گذران خود، واکنش نشان می دهند کودکان می شود. مادران کودکان دلبسته ناایمن بیشتر در جهت خواست ها و حا

تا در برابر عالیم دریافتی از کودک؛ کودک اگر مادری طردکننده، بی توجه و بی ثبات داشته باشد در کودکی نگرش بی اعتمادی 

باره در ایران و سایر بخشهای جهان پژوهش های متعددی در را پرورش خواهد داد و کودکی مظنون ترسو و مضطرب خواهد شد.

موضوع اعتیاد به اینترنت و سبک های دلبستگی فرد انجام شده است اما متاسفانه هیچ پیشینه پژوهشی مشابهی که تاثیر اعتیاد 
بررسی کند یافت نشد.اما در تحقیقات مشابه  دسترسی به مادر را    (43)اینترنتی مادر بر شکل گیری سبک دلبستگی کودک را 

ناایمنی دلب عوامل مهم   ستگی کودک بیان می کند.  یکی از 
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  -یکی از اساسی ترین عوامل خانوادگی که می تواند بسیاری از مشکالت ناشی از خانواده را تحت تاثیر قرار دهد، رابطه والد  
به خوبی برآورده  فرزندی است. رابطه مطلوب والدین و فرزندان باعث می شود که نیاز های جسمی و روانی فرزندان در خانواده 

به هماهنگی و پیوستگی با ارزش ها و رفتارهای آنها ش ود که فرزند تمایل بیشتری به همانند سازی با والد داشته باشد که این امر 

ای است که با وجود عمر کوتاه اینترنت وسیله.  منتهی می شود و باعث جلوگیری از رفتارهای انحرافی یا پر خطر در آینده می شود

نامناسب از آن منجر به پیدایش برخی آسیب ها از جمله اعتیاد به خود توانسته، تاثیرات   بگذارد، اما استفاده  بر جوامع  بسیاری 
فرزندی را تحت تاثیر این آسیب بررسی کنیم، در می یابیم، این پدیده عاملی است که  -اینترنت شده است حال اگر رابطه ی والد

نا ایمن و منفی نقش دارد.فرزندی می شود،    -باعث کاهش کیفیت رابطه ی والد  بنابراین احتماال در شکل گیری دلبستگی های 

ممکن است در برخی موارد، پاسخگویان    اشاره کرد که حساسیت ارزشی موضوع تحقیق  می توان به  محدودیت های تحقیق  از 
باشد. هرچند این یا پیشگویی خودکامبخش )خوب جلوه دادن خود( سوق داده  به سانسور خود  با توجیهات اولیه مجری   را  مورد 

غیر واقعی شرکت کنندگان به دلیل درک نادرست از   پاسخ های  تا حدود زیادی کنترل شده است.عالوه بر این ها احتمال ارائه 

عواملی همچون تمایالت، تعصبات، ناراحتی های خانوادگی و غیره  پاسخ گویی تحت تاثیر  سوال ها یا احتمال محافظه کاری در 

باشد.نیز مح پیشنهاد می شود، جهت اظهار نظر بهتر و قاطعانه تر در مورد نتایج حاصل از این پژوهش پژوهش با نمونه   تمل می 
یابد. در مطالعات بعدی پژوهش حاضر بر روی نمونه های پسر و پدران همچنین    بزرگتر انجام گردد تا قدرت تعمیم نتایج افزایش 

 ف دیگر که میتوانند، تحت تاثیر اعتیاد اینترنتی والدین خود قرار بگیرند، نیز بررسی گردد. آنها همچنین دانش آموزان مقاطع مختل
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