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Abstract 
The present study aimed to compare virtual social network use, attachment 

styles, and self-knowledge among male and female students. The present 

study was a causal-comparative study. Using cluster sampling, 207 students 

(male=96, female=111) were selected among students of Malayer University 

as a statistical population. A questionnaire consisting of an attachment scale, 

and a self-knowledge scale was filled out by sample groups. Students were 

asked about the amount they use virtual social networks such as Telegram, 

Instagram, WhatsApp, Imo, Line, and Facebook over 24 hours. Data were 

analyzed by multivariable analysis of variance. The residence place of 

students (dormitory and home) statistically was controlled. Results showed 

statistically significant differences (P<0/05) in self-knowledge, avoidant 

style of attachment, and amount of social network usage between male and 

female students. Female students had higher scores of self-knowledge than 

males but lower scores of the avoidant style of attachment and lower levels 

of social network use. Based on the results, psychological interventions of 

self-knowledge and attachment in male students' relationships in social 

networks seem to be useful. 

Keywords: Attachment Styles, Self-Knowledge, Virtual Social Networks. 
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 هایسبک ،یمجاز یاجتماع هایاستفاده از شبکه زانیم سهیمقا

 دختر و پسر انیدانشجو نیدر ب یو خودشناس یدلبستگ

 
 

 

   پوریقاسم دالهی
، ریدانشگاه مال یو علوم انسان اتیدانشکده ادب سالمت یگروه روانشناس اریاستاد

 همدان، ایران
 

 رانیهمدان، ا ر،یدانشگاه مال یکارشناس ارشد روانشناس   یدیسع بایفر

 

  چکیده
دلبستگیوخودشناسیهاي،سبکهاياجتماعیمجازيهدفاينپژوهشمقايسهمیزاناستفادهازشبکه

يآمارياينپژوهششاملبود.جامعهايمقايسه-پژوهشازنوععلیاست.دردانشجوياندختروپسر

،پسر=666نفر)دختر=702ونمونهآنشامل6931يدانشجوياندانشگاهماليردرسالتحصیلیکلیه

نمونه31 روش با که بود خوشه( گیري شدنداي انتخاب جمع. جهت از اطالعات هايمقیاسآوري

( شیور واتسون)6392دلبستگیهازنو خودشناسیقربانیو آزمودنیدر7009(، میزانساعاتیکه و )

تلگرام،اينستاگرام،واتساپ،ايمو،الين،ازجملههاياجتماعیمجازيصرفاستفادهازشبکهروزشبانه

میفیس دادهبوک شد. استفاده تحلیکند، آماري آزمون از استفاده با متغیريها چند واريانس ل

(MANOVA نتايجراشکنترلپصورتمتغیرهممحلزندگیبهقرارگرفت.لیوتحلهيتجزمورد( شد.

هايدلبستگیاجتنابیومیزاناستفادهازشبکه،سبکنشاندادبیندخترانوپسراندرمتغیرخودشناسی

شناسیدردخترانباالترازپسرانبودومیزان(.خودP<00/0)تفاوتمعناداروجودداردمجازياجتماعی

شبکه از بوداستفاده دختران از بیشتر پسران در اجتنابی سبکدلبستگی و بیشتر پسران در ها بنابراين،؛

درمیزاناستفادهازتواندیمیدرارتباطباخودشناسیودلبستگیدرروابطپسرانشناختروانهايآموزش

نمفیدواقعشود.هاياجتماعیآشبکه

.یمجاز اجتماعی هاشبکه ،یدلبستگ هایسبک ،یخودشناس :ها واژهکلید
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 مقدمه

کنونی، دنیاي در تحول اصلی عوامل از يکی و است تغییر حال در اجتماعی جهان

می بشري متأخر و جديد تکنولوژيک دستاوردهاي که دستاوردهايی عنوانبهباشد.

اينازجمله(.6931؛بهنقلازخانیکی،6900شوند)تهرانیان،میشناخته«هاينوينرسانه»

شبکهرسانه فضايمجازياستهاينوين، میرمحمدتبار، هاياجتماعیدر پور، )عدلی

 سهرابی، و مک6931افشار می(6332)6لوهان(. عصر،هرهايرسانهکهکنداستدالل

داندمیتمدنعصارهراارتباطیهايسانهروي.کنندمیتعیـینراعصـرآنجامعـهماهیت

او.شودمیهدايتزمانیوعصرهردرغالبهايرسانهطريقازتاريخکهاستمعتقدو

شـگرفکهتـأثیراتاسـتپیاملهیوسبهکندبیانمیجهانی،دهکدهايـدهمنـاديعنوانبه

؛بهنقل6922آذري،)شوداعمالمیاجتماعیهايساختورفتاريفناوريبـرالگوهاي

دانشور خداياري، از سعیدي، 6939حسینیو اينارتباطاتمجازيکهرغمیعل(. فوايد

يیراهاانيزيکشمشیردولبهعنوانبهزندگیبشررامتحولکردهاست،فضايمجازي

نوععنوانبههاياجتماعیدرفضايمجازي،شبکهازآنجاکهنیزنصیبافرادکردهاست.

 از شدههاتيساوبجديدي پیدامتولد بسیاري طرفداران و کاربران کاربردها، و اند

معلولردیگیميمجازيصورتهاشبکهيیکهازطريقهارابطهاند،استفادهزيادوکرده

جامعهموردتوجهعواملبینفرديودرونفردياستکهازجملهیشناختروانيهاعلت

روان و شبکهشناشناسان است. گرفته قرار رسانهسان انواع از يکی اجتماعی هايهاي

می محسوب محبوب شکلاجتماعی براي محلی و جماعتشوند وگیري مجازي هاي

شبکه رئیسیوطالبیان، اصطالح6930سازيکاربراناينترنتیهستند)سهرابی، امروزه، .)

اجتماعیمجازي» شبکه فرهنگ« همه در تواردشدهها ويژگیو هايمتعدديعاريفو

برشمرده آن براي )افراسیابی، شبکه6939اند زيرمجموعه(. مجازي اجتماعی يهاي

(.6937زادهوعلوي،اند)صرفهاياجتماعیمعروفشدههايیهستندکهبهرسانهفناوري

مجازيشبکه بینباشد،تيساوبيکشاملاستممکنکهاجتماعی ارتباط باعث

استفادهبااستياجتماعیممکنهاشبکه.شودمیها(سازمانياافرادمانند)خودکاربران
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.شودذخیرهوايجادکاربرباارتباطدرکاربرنمايهسیستميککاربر،يکورودياز

وارتباطیکانالاطالعاتدموگرافیک،اطالعاتشاملاستممکنکاربرمشخصات

سیستماجتماعیشبکههمچنینممکناست.باشدکاربرشخصیمنافعبهمربوطاطالعات

شبکه سیستم کاربران ديگر با کاربر روابط رکورد ذخیره و ايجاد کاربر، ورودي با

ديوار،اشتراکعکس،سازمانرويداد،يهااجتماعیوهمچنینارائهخدمات)مانندپست

 ,Vaccari, Jia)باشد.وياتبلیغات(برايتسهیلتعاملاجتماعیبینکاربرانهاي،بازهاامیپ

Ge & Moreels, 2018 (؛ يینیزدراينهابیآسياجتماعی،هاشبکهفوايدرغمیعلاما

 اين از مفرط استفاده از ناشی که دارد وجود اديکوهاستشبکهرابطه مثال براي .

ر7061سیکريسکی) ايننتیجه به مشکالت( به اينترنتمنجر از زياد استفاده سیدندکه

میشناختروان دانشجويان یدر خودهاپژوهششود. به احترام همساالن، با ارتباطکم ،

نتیجهاستفادهمفرطازفضايمجازي پايین،احساستنهايی،افسردگیواضطرابباالرا

برخیهرچند(،Oberst, Wegmann, Stodt, Brand,Chamarro, 2016)مثالً:دانندیم

دانندیمازفضايمجازيازحدشیبيديگرچنینمشکالتیرامقدمهاستفادههاپژوهشاز

(Gamez-Guadix, 2014 اينزمینه،هرحالبه(. دلیلنوعمطالعاتپسرويداديدر به

توانینم اين هارابطهجهت حاضر پژوهش در مشخصکرد. دلبستگیهاسبکرا ي

هایژگيووانعنبه کودکیشکل دوران در ردیگیميیکه خودشناسی متغیرعنوانبهو

.اندشدهوقابلتغییرتردرارتباطبااستفادهازفضايمجازيدرنظرگرفتهترکينزد

ازاگستردهيهاپژوهش زياد يمجازيهاشبکهيدرموردگرايشافرادبهاستفاده

(.جعفري،کرديوتاجیکاسماعیلی6932صورتگرفتهاست)مثالً:فرقانیومهاجري،

(6931 پژوهشی در همراهتلفنجانبیيافزارهانرمازاستفادهنوعومیزانعنوانبه(

هادستتهرانبهاينيافته0سالمنطقه90تا70(درمیانزنان...ووايبرهمچونتلگرام،)

ساعتبودهاست.1/1هاافزارهادرمیانتهرانیردندکهمیانگیناستفادهازايننرمپیداک

کنندکهابزارهايبازيوسرگرمیاستفادهمیهايپژوهشتنهاازنرمدرصدازنمونه1/7

هايمجازياستفادهدرصدنیزتنهاازشبکه7/03هايمجازيعضويتندارندودرشبکه
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استفادهمیزمانازهردونرمرصدنیزهمد7/99کنندومی همچنینازمیانابزارها کنند.

باکمترينمقداراستفادهقرارتاککیتبوکبابیشترينمقداراستفادهوهافیساينشبکه

 داشتند.

شبکهازجمله از استفاده گرايشبه اين مهم عواملداليل مجازي، اجتماعی هاي

 باشدیمجمعیتشناختی دادهپژوهش. نشان فضايها اينترنت، از استفاده میزان بین اند

وجوددارد،بدينگونهکهمردانبیشترازهاياجتماعیدرجنسیتتفاوتمجازيوشبکه

می استفاده مجازي فضاي و اينترنت از زنان رودپشتی، و )میرغفوري ؛6993کنند

 سعیدي، حسینیو 6939خداياري،  ,Menon, Narayanan, Lakshmi, & Kahwaji؛

2018;Dufour et al., 2016;Laconi, Tricard, & Chabrol, 2015;همچنیندر .)

رجبپژوهش کیانهايمرادي، حاجلوورادبخش)پور، 7062)6پوه(6939ارثی، لی،(،

بیشتراززناندستآمدکهمردانايننتايجبه(7061)9هووانگمیهاو،(7060)7کووچو

آسیب تأثیر انگیزهتحت و هستند همراه گوشی و اينترنت به اعتیاد اينترنت، هايهاي

(درپژوهشخودبهاين6930هامتفاوتاست،ولیحسینیبهشتیان)استفادهازاينشبکه

 دارند. فضايمجازيقرار به معرضاعتیاد در بیشتر دختران که رسید یطورکلبهنتیجه

اندبینمیزاناستفادهواعتیادبهاينترنتدرجنسیتتفاوتمعناداريهانشاندادهپژوهش

اين اينترنتو از دختران بیشاز پسران استکه تفاوتبدينگونه اين و دارد وجود

میشبکه استفاده مجازي کنندهاي ؛ اين عواملهاپژوهشاما و جنسیت بین ارتباطی

فرديودرونهايبینتوانددرپويائی.علتچنینتفاوتیمیندانکردهیايجادشناختروان

 شناختروانروانی دلبستگی پژوهش اين در باشد. نهفته وعنوانبهی فردي بین متغیر

.اندشدهيکمتغیردرونروانیانتخابعنوانبهخودشناسی

آنروابطتوسعهدرافرادتمايالتوتمايالتبردلبستگیتئوري داردزتمرکها

(Bowlby, 1969 از نقل به (Meredith, 2018؛ به. عنواندلبستگینظريهخاص،طور

بودندسترسدر،مثالعنوان)بهکودکیدوراندرفرديبینفردمنحصربهتجاربکندمی
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والدينپاسخگويیو روابطدرراهاآنرفتارنحوهوازروابطانتظاراتوافراددرک(

.(Meredith, 2018؛بهنقلازAinsworth, Blehar & Wall, 1978)دهدآتیشکلمی

قبینالدينيامروابادفريلیهاوبطيرواستکهبرمبناالگويیالبستگی،دگريدعبارتبه

لگواين.اشودیممنجرهينددرآبطبینشخصیتوروابهمناسباوردیگیمشکلدخو

؛بهBowlby, 1996; Ainsworth, 1978)جتنابیباشداواسوگر،دويمنانا-يمناتواندیم

.برايناساس،فعالیتسیستمدلبستگی،محدودبهدورانکودکی(Tanner, 2018نقلاز

،ازدواج،روابطهایدوستنبودهودرتمامطولزندگیوپیوندهايعاطفیديگريچون

م باقی فعال غیره انسانیخويشاونديو و ماند هیچسنی در احساسطوربهها از کامل

 نیستند زندگیآزاد مهم افراد نسبتبه صديقیAinsworth, 1989)اعتماد از نقل به ؛

 نجاريان، و (6931ارفعی نظر به درهاسبکرسدیم. پیوندهايعاطفی در دلبستگی ي

انوبهبهفضايمجازيهمفعالباشدکه میزاناستفاده تحتهاشبکهزخود يمجازيرا

قرار دهدیمتأثیر دلبستگیايمندر روابطلهیوسبهساالنبزرگ. ايجاد توانايیتمايلبه

باسبکدلبستگیايمن،دارايروابطساالنبزرگگیرد.نزديکومیلبهاعتمادشکلمی

 ,Elseyقلازبهن؛2002Mikulincer,&Shaver)باکیفیت،امن،نزديکوپايدارهستند

دهدوکنیموبهماپاسخمیيکرابطهامنبافرديکهبهاواحساسدلبستگیمی.(2018

افرادبا.(Elsey, 2018بهنقلاز؛Ainsworth, 1991)شودنفسدرمامیموجباعتمادبه

 اما يکشريکدارند، دلبستگیبا پیوند ايجاد به تمايلزياد طوربهدلبستگیدوسوگرا

.(Elsey, 2018بهنقلاز ؛Shaver & Howzen, 1994)مداومترسازطردشدندارند

پیوستهازرهاشدنطوربهکنندوتصويبوتأيیدسايرافرادراجستجومیازحدشیبهاآن

می در و ايجادسالبزرگترسند براي نگرانی و کنترل به نیاز با سبکدلبستگی، اين ی

مشخصم صمیمی یروابط ؛2002Mikulincer,&Shaver)شود از نقل  ,Elseyبه

بهتالشبرايازدستدادنپدرومادر(2018 دلبستگیاجتنابیاشاره ازسويديگر، .

 & Xiang؛بهنقلازAinsworth & Bowlby, 1991)برايرسیدنبهاستقاللکاملاست

Liu, 2001).
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شبکه از استفاده اينکه دلیل به مجازي استنوعبههاي اجتماعی ارتباط يک ی

یقرارداشتهباشدشناختروانيکعاملعنوانبهتحتتأثیرسبکدلبستگیفردتواندیم

(Fraley & Hudson, 2017)مختلف رفتارهاي بروز در دلبستگی عبارتی به ازجمله.

 ,Ji)فردينقشدارديازروابطبیناجلوهعنوانبههاياجتماعیمجازياستفادهازشبکه

Wang, Zhang & Zhu, 2014)ها،باتوجهبهسبکدلبستگی،میزاناستفادهازاينشبکه

.(Odacı, & Çıkrıkçı, 2014)تواندمتفاوتباشدمی

فضايمجازيي از استفاده دلبستگیو رابطه مورد يمتناقضیبههاافتهپژوهشدر

مظاهري زيودار،پوراسديوفراهانی)فرد،معتمدنژاددستدادهاست. بهاين6930ي، )

دارد وجود رابطه اينترنت به اعتیاد و دلبستگی بین که رسیدند نتیجه و؛ اُديک اما

سبک7061)6چیکريکچی نسبت به اينترنت از استفاده میزان بین رابطه دادند نشان )

بهايننتیجهرسیدند(6931هنرمندوهاشمی)زادهدلبستگیمتفاوتاست.داودي،مهرابی

شخصیتیيهایژگيوطريقازمیرمستقیغمستقیموطوربههايدلبستگیناايمنکهسبک

رويسردرگموزودرسهويتهايسبکوتجربهبهگشودگیوروانرنجورخويی

هاييبینسبک(درموردرابطه6930دارند.مغنیزادهووفايینجار)تأثیراعتیادآمادگی

بااعتیادبهاينترنتدردانشجويانبهايننتیجهرسیدندکهسبکدلبستگیايمنبادلبستگی

همبستگیمثبتمعنینمره اينترنت، به باالبودننمراتسبکيکلاعتیاد و داريدارد

 نظر به است. اينترنتهمراه به آنان اعتیاد با دانشجويان در ايمن اينرسدیمدلبستگی

شودهاافتهي تفسیر و تعبیر احتیاط با بايد هرچه؛ پژوهشحاضر مفروضه با مطابق زيرا

.ديآیماعتیادبهفضايمجازيپايینازجملهدلبستگیايمنباالترباشدرفتارهاياعتیادي

بهايندلیلکهدردلبستگیايمنترسازروابطحقیقیوجودنداشتهوايجاديکپیوند

ونیازيبهاستفادهمفرطازفضايمجازيبهگرددیمريپذامکانانسانیصادقانهواصیل

 حسین هرچند نیست. مجازي پیوندهاي و6930)يمعتمدودجهانگر،ثابتخاطر )

هايدلبستگیومیزاناستفادهاز(نیزدريافتندبینسبک6931اللهیاري،حیدريوژيان)

مفیس و گیوي قمري، اما ندارد، وجود )بوکرابطه دريافتند6930جرد پژوهشی در )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Odacı, & Çıkrıkçı 



 381 |   یدیسعو  رپویقاسم... ؛  یها سبک ،یمجاز یاجتماع یها استفاده از شبکه زانیم سهیمقا

،نیچنهمهايدلبستگی)دوسوگرا،اجتنابیوايمن(باگرايشبهاعتیادرابطهدارند.سبک

هايدلبستگیناايمنو(بهايننتیجهرسیدندکهبینسبک6931اللهیاري،حیدريوژيان)

بهموبايلازط اعتیاد و ارتباطوجوددارد تلفنهمراه به ريقسبکدلبستگیقابلاعتیاد

میکلوسینیبشیپ و برسکی و گیگلر کانکو است. مشابه7061)6ی پژوهشی در نیز )

کند.یمینیبشیپدريافتنداضطرابدلبستگیباال،دلبستگیبیشتريرانسبتبهتلفنهمراه

 اين، بر هاپژوهشعالوه عوامل مورد در شناختیشناختروانيی جمعیت و ی

ترامپچولیستوأمصورتبه لیمن، برايمثال،بلکول، (به7062)7انانجامشدهاست.

میزان دستدادن، ترساز جوانسبکدلبستگیو افراد در دستيافتندکه ايننتیجه

دهد،امافقطترسازدستدادن،اعتیادبهاينترنتراهاراافزايشمیاستفادهازاينشبکه

(نیزبهايننتیجهرسیدندکهاستفادهزياداز7061اُديکوچیکريکچی)کند.یمینیبشیپ

بهمشکالت شناخترواناينترنتمنجر از و شودیمیدردانشجوياندانشگاه زياد استفاده

اينترنتبهنسبتجنسیتوسبکدلبستگیمتفاوتاست.

حسینی طرفی )از واحديان و س6930خواه و جنسیت بین دادند نشان هايبک(

رسدعالوهبرجنسیتودلبستگی،عاملدلبستگیتفاوتمعناداريوجودندارد.بهنظرمی

درسومیيافته دلبستگیموضوعیاستکه توضیحدهد. را اينحوزه هايمتناقضدر

ردیگیمکودکیشکل در قرارهاحوزهیسالبزرگو تحتتأثیر يمختلفزندگیرا

ياصالحاينروابطمتناقضمعیوببراساسدلبستگیوجنسیتاماچهراهیبرا؛دهدیم

 نظر به سؤال اين پاسخ دارد؟ يعنیرسدیموجود روانی سیستم از ساحتديگري در

يدلبستگیهاسبکوآگاهشدنبهاين9ساحتخبرييااطالعاتینهفتهباشد.خودشناسی

روابط نوع شبکهتواندیمو از استفاده علیهايمجامیزان روابطزيرا جنسیتو رغم

گذشته دوران نمايدموضوعی تعديل هستند جبري حدودي تا که بهشان ،گريدعبارت؛

 روانیمیعنوانبهخودشناسی درون تفاوتداشتهيکمتغیر پسران و دختران در تواند

یوشناختروانفردنسببهحاالتلحظهبهلحظهخودشناسیعبارتاستازآگاهی.باشد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Konok, Gigler, Boróka & Miklósi 

2. Blackwell, Leaman, Tramposch & Liss 

3. Self-knowledge 
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توانتمايزنهادنوتحلیلمحتوايتجاربکنونیونیزپردازششناختیفعالدربارهخود

تربرايهدايترفتارومعطوفبهرويدادهايگذشته.هدفخودشناسی،ايجادديدوسیع

 تشکیل پیچیدههاوارهطرحو فردي کاملي و تر )طهماسب، است از6991تر نقل به ؛

نسبو حسینی بناب، فتوحی به(6930هاشمی، فرآيندگريدعبارت؛ نوعی خودشناسی

ظرفیتفهمپويا،انطباقیوانسجامبخشاستکهکارکرديزمانمنددارد.یشناختروان

تجربه و سازمانفرايندها و زمانمند شکلی به درونی هاي بهمنظوربهيافته، بخشیدن نظم

می خودشناسیانسجامینامیده  Ghorbani, Watson, Bing, Davison, Leشودخود،

Breton, 2003; Ghorbani, Watson,) & Hargis, 2008.)خودشناسیفرآينديانسجام

است ،بخش صفات و تجارب خود»زيرا م« وحدت معنادار سنتزي در .بخشدیرا

به،خودشناسیفرآيندانطباقیاست بهزيستیتواندیدهیمواسطهخودنظمزيرا «خود»به

در،د.خودشناسیفرآينديپويااستياريرسان زيرابايدبهشرايطیپاسخدهدکهدائماً

هابه،خودشناسیمستلزمآگاهیبهتجاربکنونیوارتباطدهیآنرونيهستند.ازاتغییر

است. اينمفهومگذشته خودشناسیانطباقیيسازبرپايه دربرگیرنده، معنايحقیقی( )به

ة،پردازشپذيرند«ياخودشناسیتجربه»است.7دشناسیتأملیخو و6ياخودشناسیتجربه

لحظهوپويايآندرزمانحالبهاطالعاتمرتبطباخوداستکهبرحسبتغییراتلحظه

جارياستیشناختنوعیآگاهیبهحاالترواني،ا.خودشناسیتجربهرديپذیصورتم

سازد.هاازيکديگرتوانمندمیکهفردرادرپردازشمحتوايتجاربکنونیوتفکیکآن

کهبرايمقابلهباآوردیدرونداديبالفصلازتجاربفرديفراهمم،ايخودشناسیتجربه

دستچالش و بیابيها و خودکار صور از همچنین و است الزامی اهداف اریاختیبه

عبارتاستازپردازش«خودشناسیتأملی».ازسويیديگر،کندیوگیريمجلیدهپاسخ

تأملی،فردازیشناختیاطالعاتمربوطبهخود،کهمرتبطباگذشتهاست.درخودشناس

کنش پيهاطريق و عالی متردهیچیشناختی تجاربفردي تحلیل اينپردازدیبه از و

طرح به پيهاوارهرهگذر مابديیدستميتردهیچیذهنی وسیعياندازچشمتواندیکه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Experiential 

2. Reflective 
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کند فراهم پژوهشخودشناسی(Ghorbani, et al, 2003)برايهدايترفتار اين در .

هردونوعخودشناسیاستسنجیدهشدهاست.رندهیدربرگانسجامیکه

ايوتأملی،بايکديگرارتباطیتنگاتنگدارندوباگسترةوسیعیخودشناسیتجربه

کهزیبرانگدرخاللشرايطدشواروچالشحالنياند.باامشابههمبستهياگونهتغیرهابهازم

وجهیغالبدارد.ياخودشناسیتجربهنیازمندتوجهیدقیقبهخوددرزمانحالاست،

عادتگونهرایدهپاسختواندیبهخودشناسیتأملیمازحدشیدرچنینشرايطی،اتکاءب

تجربه واقعیات با خودشناسیياکه متقابالً، گردد. سبب دارد اندک ارتباطی کنونی

وتجاربهانشیازبيمندازخودشناسیتأملیبهناکامیدربهرهيریگبدونبهرهياتجربه

خواهدانجامید درجهتتحلیلشرايطکنونی، )قاسمیگذشته خودشناسی.(6990پور،

حاالتدرونیياتجربه به آگاهی عامل دو باهر تأملی گري6و تأمل خود 7و
داراي 

اماباخودتمرکزگريوسواسگونهياخودشیفتگیارتباطیندارد.فرضهمبستگیاست،

تجارب به واضح توجه توانايی مستلزم بايد سالم و انطباقی خودشناسی استکه براين

،)خودشناسیتأملی(اربگذشتهياريبگیرد(وازتجيا)خودشناسیتجربهجاريباشد

(Ghorbani, et al, 2003).

پژوهشیکهدرآنخودشناسیومیزاناستفادهازفضايمجازيبررسیشود،يافت

 زم7009)قربانیوهمکاراننشد. در درششپژوهشمختلفو بینفرهنگیبهيانهی(

اعتباريابیمق نتايجيیهااسیطراحیو نمودند. خودشناسیاقدام وجه جهتسنجشدو

وياخودشناسیتجربهنمود:خالصهبدينترتیبتوانیمذکورراميهاحاصلازپژوهش

يهاهوشهیجانیباالتر،نیازبهشناخت،مسنددرونیکنترل،خودشکوفايی،ارزشتأملی،

پيهافردگرايانهوارزش تفکرندکنیمینیبشیجمعگرايانهرا با همچنینايندووجه، .

دارند. منفی همبستگی خودشیفتگی تايمیکو آلکسی خارج براين،معطوفبه افزون

تجربهدخو کهياشناسی افرادي هستند. نیز رفتاري استلزامات برخی واجد تأملی و

خودشناسیبااليیدارند،ازجانبدوستانخودچنینتوصیفشدند:درتعاملباسايرين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Internal State Awareness 

2. Self-Reflectiveness 
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ازتجاربروانب بیشترآگاهیشناختینشباالترينسبتبهخوددارند، اندودرونیخود

بیشتريبرخو رکنترل بدينترتیب، نشانگر،مبتنیبرگزارشهايدگرسنجيهاافتهيدارند.

.(Ghorbani, et al, 2003)نقشخودشناسیدرتبیینرفتارهاوروابطبینفردياست

می نظر خبه نقصدر دلبستگیرسد نوع در خود به نسبت شناخت و ودشناسی

کاربريکهنيادرفضايمجازيسردرگمسازد.باتوجهبههدفیبطوربهفردراتواندیم

 جهان سراسر ژهيوبهاينترنتدر و سوم نوعیشکافژهيوبهکشورهايجهان با ايران،

ضیضدونق(وباتوجهبهنتايج6936رواست)میرغفوريوشفیعیرودپشتی،جنسیتیروبه

آيدآيادرموردمیزاناستفادهواعتیادبهاينترنتدردخترانوپسران،اينسؤالپیشمی

هاياجتماعیمجازيدردخترانوپسراندانشجوتفاوتوجودبینمیزاناستفادهازشبکه

ايمتفاوتوالدين،اطرافیانومحیط،باکودکدختروپسرکهدارد؟باتوجهبهبرخورده

تفاوتهاسبکيریگشکلدر هايفیزيولوژيکیوجسمیويدلبستگیسهیمهستندو

 اين پسران، و دختران در میسؤالروحی سبکپیش بین آيا وآيد دلبستگی هاي

بیانشدسهآنچهمطابقبابنابراينخودشناسیدخترانوپسرانتفاوتمعناداروجوددارد؟

:ردیگیمفرضیهپژوهشیذيلشکل

شبکه -6 از استفاده میزان پسربین و دختر دانشجويان در مجازي اجتماعی هاي

 تفاوتوجوددارد.

 هايدلبستگیدانشجوياندختروپسرتفاوتوجوددارد.بینسبک -7

 بینخودشناسیدانشجوياندختروپسرتفاوتوجوددارد. -9

 پژوهشروش 

وجامعهمقايسه-پژوهشحاضرازنوععلی شاملتمامیدانشجويانموردنظريايبوده

702بودهاست.نمونهپژوهششامل6931-32دختروپسردانشگاهماليردرسالتحصیلی

سال71تا69درپژوهشبینکنندگانشرکت(بود.دامنهسنی31،پسر=666نفر)دختر=

نمونه=SD,90/70M=10/7بود) تحصیلبودند. ودرمقطعکارشناسیمشغولبه گیري(

روشاچندمرحلهايخوشهصورتبه از يکی گرفت، انجام تصادفی حجمي تعیین هاي
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پژوهش و رايج مقادير به استناد پژوهشنمونه در است. همبستگی توصیفی،هاي هاي

ايیازنوعهمبستگی،حداقلهنفرضرورياست.درپژوهش600ايبهحجمحداقلنمونه

 برايپژوهش00حجمنمونه ضرورتدارد. برايبیانچگونگیرابطه، نوعنفر هايیاز

شود)دالور،نفردرهرگروهتوصیهمی90ايحجمنمونهحداقلآزمايشیوعلیمقايسه

نیبنابرايندراينپژوهشبراياجتنابازافزايشخطاينوعاولوافتآزمود؛(6993

نفرازهرگروهانتخابگرديد.600حدود

 ابزار پژوهش:

مقیاس از متغیرها سنجش براي پژوهش اين  در شیوراـهسالبزرگدلبستگی و زن

ازشبکه7009یقربانیوواتسون)خودشناس(،مقیاس6392) وبرايمیزاناستفاده هاي(

شبانه در میزانخودگزارشیساعاتصرفشده بهمجازي، شبکهروز هاياجتماعیدر

پرداختهشدهاست.مورداستفادههايکهدرذيلبهتوضیحمقیاسمجازياستفادهشد

زنواـلبستگیهندمويآزهادهمادهازستفااينسیاههکهباا :سال بزرگس دلبستگی مقیا

رت،شاـست)بهايابیشدرهنجاانتهرهنشگاندانشجوياردداموشد،درساخته6392شیور

،اجتنابیودوسوگرارادريمنالبستگیدسهسبکاياستوماده60نموآز(.يک6991

بدينگونهسنجد.می-0تاخیلیزياد-6خیلیکمتازطیفلیکريادرجهپنجساـمقی

نیدوـمهآزرـکثرنماحدوقلاحدآورد.ايرابهدستمیکههرفرددرهرزيرمقیاسنمره

دهرـ)پايايی(خخنباوکريلفاآست.ضريبا70و0سهابهترتیبايرمقیاززهريکدر

ايمنيااـهساـمقی درسوگرودوجتنابی، موا رد نفرشامل6190نشجويی)دايکنمونه

910 دختر برـپ170و برايسر( ترتیب به نمونه اکل با 91/0بر ،91/0 براي09/0، ،

ترتیندنشجويادا به 91/0بـختر ،99/0 نشجوياايدابرو91/0، ترتیبن به ،91/0پسر

90/0 ،91/0 است شده گزارش نـک، همـه ـشانه خودروسانی نی دمقیاب لبستگیس

اساگربز ست)قنبرل ي باآهاشم 6930دي، همکاران، بشارتو از نقل به در6937، .)

ختر(د00،پسر00نفرياز)600ينمونه(برروييک6990تحقیقیکهتوسطپاکدامن)
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ترتیببرزآزايیباـپاي،تـگرفماـنجا اسوگردوبی/اضطرالبستگیايدمايیبه وجتنابیا،

ايمنبرا با 21/0بر ،07/0 ،92/0 آمیزو لفاان با برابر 23/0يکرونباخنیز مدآستدبه

(.6990؛بهنقلازپاکدامن،6937)بشارتوهمکاران،

کهشدهساخته(7009ونوهرگیس)اينمقیاستوسطقربانی،واتس مقیاس خودشناسی:

ايوتأملی(رابهنحويکپارچهودرقالبیگويهبودهووجوهخودشناسی)تجربه67داراي

مقیاس از استفاده با و ادرجهپنجواحد میموردسنجشيلیکرت، پايايیاينقرار دهد.

 يکگروه 790مقیاسدر چنینبود: تهران دانشگاه دانشجويان ضريبآلفاينفرياز

براي تجربهمؤلفهکرونباخ خودشناسی 30/0ايي برايخودشناسی تأملو بود.91/0ی

رابطه بررسی با نیز مقیاس اين مقیاساعتبار با آن مقیاسي شد، سنجیده زير هاي

 استرس مقیاس هیجانی، هوش مقیاس وشدهادراکخودآگاهی، افسردگی مقیاس ،

معناداربودکهآمدهدستبههايتمامیمواردهمبستگیاضطرابومقیاسارزشخود.در

اعتبارمالکیمقیاس خودشناسنشاناز قربانیوپورحسین، (.6990یداشت)طهماسب،

پژوهش پايايیمطلوبمقیاسخودشناسینیزدر و هايپیشینبهطرقمختلفبهاعتبار

(.مجموعنمراتTahmasb, Ghorbani, Watson, & Hargis, 2008)تأيیدرسیدهاست

باشددراينمقیاسنشان باالتر فرد نمره چه هر میزانخودشناسیآزمودنیاست. دهنده

خودشناسیفردنیزباالست.

آزمودنیاستفاده از فضای مجازی: خودگزارشی نمرات از پژوهش اين برايدر ها

دادساعاتیراکهسنجشمیزاناستفادهازفضايمجازياستفادهشد.بهاينصورتکهتع

تلگرام،اينستاگرام،ازجملههاياجتماعیمجازيروزازشبکهساعتشبانه71آزمودنیدر

کرد.کرددرپرسشنامهثبتمیبوکاستفادهمیواتساپ،ايمو،الين،فیس

 ی پژوهشروش اجرا

جاکهازآنجهتانجاماينپژوهش،ازیموردنيهدفوبرآوردنمونهپسازتعیینجامعه



 311 |   یدیسعو  رپویقاسم... ؛  یها سبک ،یمجاز یاجتماع یها استفاده از شبکه زانیم سهیمقا

تاحدامکانمعرفجامعهباشدونتايجپژوهشرابتوانبهشدهانتخاببرآنبوديم،نمونه

هايدانشگاهمالير)دانشکدهدانشجوياندانشگاهماليرتعمیمداد،ابتدانامتمامیدانشکده

فنی دانشکده عمران، دانشکده آمار، و رياضی دانشکده دانشکدهادبیات، مهندسی،

علومکشاورزي، محیطدانشکده دانشکده و بهپايه و نوشته کاغذ روي بر طورزيست(،

و کشاورزي دانشکده ادبیات، دانشکده عمران، )دانشکده را دانشکده چهار تصادفی

 نیز دانشکده هر سپساز انتخابکرديم. آمار( و رياضی دوطوربهدانشکده تصادفی

ها،پژوهشگردرهرکالسحضوريافتهوآوريدادهکالسانتخابشد.سپسبرايجمع

واضحومختصرتوضیحصورتبهابتداخودرامعرفینمودهوهدفازپژوهشحاضررا

هاکنندگانبرايمحرمانهماندناطالعاتازآنوضمناطمینانبخشیدنبهشرکتدادیم

سؤاالتپرسش دقتکافیبه و تمرکز با که شد سخدهند،هايپژوهشپانامهخواسته

پرسشنامه آزمودنیسپس بین در بهها و شد توزيع شد.ها داده پاسخ گروهی صورت

 و مشکالت رفع براي آزمودنیسؤاالتپژوهشگر داشت.احتمالی حضور محل در ها

یقراردادهموردبررس(77)نسخهSPSSافزارنرمآوريوتوسطهاجمعپرسشنامهتيدرنها

شد.

 هایافته

ينمونه)دختروپسر(،درهاگروهيپژوهش،برايمقايسههاهیفرضباتوجهبهسؤاالتو

پارامتريکتحلیلواريانسچنددادهلیوتحلهيتجزمتغیرهايپژوهشبراي آزمون از ها

 توزيع(MANOVA)متغیره بودن نرمال مفروضه اينآزمون انجام از قبل شد. استفاده

باتوجهبه-6کالموگروفاسمیرنفسنجیدهشد.مطابقجدولنمراتباتوجهبهآزمون

 سطحمعناداري)آمدهدستبهZنمره است< 00/0Pو تأيیدفرضصفر مبتنیبر که )

دارايتوزيعینرمالاست.موردنظرهايداده



 3133 تابستان|  13شمارة  | هشتمسال  |های نوین  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 311

 بررسی نرمال بودن اطالعات با توجه به آزمون کالموگروف اسمیرنف .جدول ا

 متغیر 

 شاخص
 خودشناسی

دلبستگی 

 ایمن

دلبستگی 

 دوسوگرا

دلبستگی 

 اجتنابی

میزان استفاده از 

 هاشبکه

09/1621/6012/6901/6960/1میانگین

00/161/911/903/922/7انحرافمعیار

Z 31/069/679/662/692/0نمره

99/061/003/069/019/0سطحمعناداري

میازآنجاکه غیرخوابگاه( و )خوابگاه دانشجويان زندگی تأثیرگذاريمحل متغیر تواند

تحلیلجداگانه باشد، شد. انجام طورهمانايبراياينمتغیر جدول در مشاهده-7که

تفاوتمعناداريبیندانشجويانخوابگاهیوغیرخوابگاهیدراينمتغیرهاوجودشودیم

ندارد.

 ی دلبستگی و خودشناسیها سبکمقایسه دو گروه خوابگاهی و غیرخوابگاهی در  .2جدول 

 متغیر منبع واریانس
مجموعه 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

ضریب 

 ایتا

محلزندگی

)خوابگاهیوغیر

خوابگاهی(

17/7617/710/096/000/0خودشناسی

37/6637/660/013/006/0سبکدلبستگیاجتنابی

63/19663/1913/901/007/0سبکدلبستگیدوسوگرا

00/0600/006/030/000/0سبکدلبستگیايمن

،آمدهدستبهيتحلیلواريانسچندمتغیريدرمورداطالعاتهامفروضهپسازبررسی

 ورود با اصلی هاارزشتحلیل جدول شد. انجام مربوط متغیرهاي مقايسه-9ي نتايج

شبکه از استفاده متغیرهايمیزان در پسر و دختر خودشناسیدانشجويان وهايمجازي،

.دهدیميدلبستگیرانشانهاسبک
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 مقایسه دو گروه دانشجوی دختر و پسر در متغیرهای پژوهش .0جدول 

 میانگین گروه متغیر
انحراف 

 استاندارد

مجموعه 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

میزاناستفادهاز

هاشبکه

00/123/7پسر
90/19690/19**91/1

10/912/7دختر

خودشناسی
1093/1پسر

99/709699/709*1/1
1717/1دختر

دلبستگیايمن
10/6099/7پسر

00/1600/110/0
31/6012/9دختر

دلبستگیاجتنابی
97/6109/9پسر

90/610690/610**20/66
10/6710/9دختر

دلبستگیدوسوگرا
20/6909/9پسر

93/72693/7299/7
60/6972/9دختر

 * 
P< 00/0   

**
 P< 06/0  

نشاندادهشدهاست،دوگروهدختروپسردرمتغیرهايمیزان-9کهدرجدولطورهمان

شبکه از )استفاده مجازي اجتماعی )P<06/0هاي خودشناسی ،)00/0>Pسبک و )

درشدهحاصلهايداردارند.باتوجهبهمیانگین(تفاوتمعنیP<06/0دلبستگیاجتنابی)

-هاياجتماعیمجازياستفادهمیکهبیشترازدخترانازشبکهحالنیدرعجدول،پسران

کهدهدیمهانشاندارند.يافتههاآنکنند،دلبستگیاجتنابیبیشتروخودشناسیکمترياز

داريبیندانشجوياندختروپسردردلبستگیايمنودوسوگراوجودندارد.تفاوتمعنی

 یریگ جهینتبحث و 

تفاوت به توجه هدفاينپژوهشبا دارد، وجود پسران و دختران در هايجنسیتیکه

هاياجتماعیمجازي،هايدانشجوياندختروپسردرمیزاناستفادهازشبکهبررسیتفاوت

سبک بررسی با نتايج طبق بود. خودشناسی و دلبستگی آمدهدستبههاي جدول 9در

شبکههايپژوهشتأيیدمیفرضیه دختراناز از پسرانبیشتر هاياجتماعیمجازيشود.

الکونی،تريکارد،(7061)وهمکارانديوفريهاپژوهشنتايجباکهاينکننداستفادهمی
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(،اُديکو6939خداياريوهمکاران)،(7069منون،نارنیانوکاوايجی)(7060چابرول)

( )7061چیکريکچی همکاران و جی حسینی7061(، ،)( و6993بهشتیان مرادي و )

هاياجتماعیمجازيدردخترانبکه(مبنیبرمیزاناستفادهمتفاوتازش6939همکاران)

(درپژوهشخودنشاندادندکه7069وپسران،همسواست.برايمثالمنونوهمکاران)

گفتدختراندرتوانیمکنند.درتبییناينيافتهمردانبیشاززنانازاينترنتاستفادهمی

باعث همینامر ارتباطاتکالمیبیشتريدارندو پسران با ارتباطاتشودیممقايسه در

ديگراننیازشانیواقع پسراندرپیارضاينیازبهارتباطبا اما برقرارکنند، روابطیرا ،

فضايمجازياحساس به ايرانکنندیمبیشتريرا فرهنگجامعه به توجه با طرفی از .

گیردبخصوصدربینقشرجوانکهشروعارتباطبیندوجنسازسويپسرانصورتمی

ازطرفیحدوداخالقیودينیمانعارتباطآزادباجنسمخالفاست،برخیازپسرانو

احساسنکردهوسعیبیشتريدرهاکنترلدرفضايمجازياينحدودو ياجتماعیرا

.هرچنداينيافتهدرارتباطکنندیماستفادهازاينفضاجهتايجادارتباطباجنسمخالف

پژوهشحاضرنیزقابلتبییناست.يديگرهاافتهباي

نتايج به توجه بینسبکدلبستگیاجتنابیدخترانو-9درجدولآمدهدستبهبا

پسراندانشجوتفاوتمعناداروجوددارد،باتوجهبهمیانگین،پسرانبیشازدخترانسبک

(ناهمسواست.در6930باپژوهشحسینیخواهوواحديان)؛کهدلبستگیاجتنابیدارند

ي ندارد. بینسبکدلبستگیدخترانوپسرانتفاوتوجود درموردهاافتهپژوهشاخیر

يدلبستگیوجنسیتمتناقضبودهوعلتاحتمالیاينمسئلهمربوطبهنوعهاسبکرابطه

حاضر،علتموردپژوهش.درردیگیمقرارمورداستفادههاپژوهشيیاستکهدرهانمونه

بهتواندیمدهندیماحتمالیاينکهپسرانبیشترازدخترانسبکدلبستگیاجتنابیرانشان

مربوطباشد.ازسويديگر،بنابهتعريفهاآنارتباطاتکالمیژهيوبهارتباطیهامهارت

بهAinsworth & Bowlby, 1991)اجتنابیدلبستگیبالبیاز ؛  ,Xiang & Liuنقلاز

کهاشارهبهتالشبرايازدستدادنپدرومادرجهترسیدنبهاستقاللکامل(2001

 در که پسر دانشجويان بین در اقتضائاتامرحلهدارد، دلیل به و دارند قرار رشد از ي
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تواندیمازخانوادهخودمستقلشوند،استفادهزيادازفضايمجازيخواهندیمفرهنگی

پژوهشهادوره باشد. مسیر اين در برگشتی )ي ژيان و حیدري اللهیاري، (،6931هاي

)قمري مجرد و مغنی6930کیوي ،)( وفايی و داده6930زاده نشان سبک( بین که اند

 از ازطرفیچونهاشبکهدلبستگیاجتنابیومیزاناستفاده وجوددارد. يمجازيرابطه

نفساعتمادبهسبکدلبستگیاجتنابیبا يوسف(،کمرويی)روشن6992)احدي، -قیاس،

 خلیلی، و اندرواژ )صديقی6930پور، وجود ابراز ،) نجاريان، اضطراب6931ارفعیو ،)

 روزبهانی، و )بهشتیان می6930اجتماعی دارد، منفی رابطه اين(، در گفتپسران توان

می اجتنابی دلبستگی سبک داشتن دلیل به اجتماعی،توانندپژوهش اضطراب داراي

بهنفساعتمادبه خود ضعف اين جبران براي احتماالً که باشند پايینی وجود ابراز و

رويمیشبکه مجازي اجتماعی شبکههاي اين در را ساعاتبیشتري و سپريآورند ها

کنند.می

بیانگروجودتفاوتدرخودشناسیبیندخترانوپسراناست.-9چنین،جدولهم

تبییناينيافتهمیدشناسیدرپسرانپايینخو توانگفتچونترازدختراناستکهدر

و عواطف ابراز به میل و دارند ديگران با بیشتري اجتماعی و کالمی ارتباطات زنان

رسدکهطیکنند،اينيکامرعاديبهنظرمیهیجاناتخودرابیشترازمردانتجربهمی

بااليیازخودبرسندروابطحقیقیبهشناختن توانگفتشناختمیگريدعبارت؛بهسبتاً

که ازطريقارتباطاتکالمیباعثرفتارهايخودتنظیمیبیشتريدردخترانشده خود

بهنوبهبه را مجازي فضاي از مفرط استفاده وخود اعتیادي رفتارهاي از يکی عنوان

شناختازطريقفضايمجازيکهدررسدايندهد،امابهنظرمیمهارگسیختهکاهشمی

تواندبهطرزصحیحیصورتگیرد.روابطکالمیزيادپسرانبیشترازدختراناستنمی

درپسرانازطريقفضايمجازيدرتعارضباارتباطاتکالمیحقیقیدرمحیطواقعی

زفضايمجازييباالابنابراينطبیعیاستکهدرموردپسرانمیزاناستفاده؛گیردقرارمی

باخودشناسیپايینهمراهباشد.ارضايسالمنیازبهارتباطباديگرانمستلزميکآگاهیو

زيادازفضايمجازيروش فرضبرايناستکهاستفاده خودشناسیازايننیازاست.



 3133 تابستان|  13شمارة  | هشتمسال  |های نوین  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 133

پاتولوژيکارضايايننیازاستواينخودبهدلیلخودشناسیپايینوعدمآگاهیاز

زبنیادينونحوهارضايسالمايننیازاست.ايننیا

 پژوهشحاضر نتايج تبیین میصورتبهدر ازکلی استفاده میزان گفتکه توان

هايمجازيدرپسرانممکناستبهخاطرفرهنگحاکمجنسیتباشدکهدرآنشبکه

سويی از و کرده ايجاد پسران سنخاصدانشجويیدر در سبکدلبستگیمتفاوتیرا

يکالمیآنانمنجربهخودشناسیباالدرهامهارتشناختیدخترانو-يعصبیهاتفاوت

درآنانکاهش ازفضايمجازيرا واينامراستفاده دهدیمآنانشده خالصه،طوربه.

وپرورشآموزشهايپژوهشحاضرتلويحاتمهمیرابرايوالدين،مربیانومتولیانيافته

یدرراستايارتقايشناخترواندرجهتايجادسبکدلبستگیايمن،آموزشومداخالت

کند.يدرپسرانفراهممیفردنیبخودشناسیوبهبودروابط
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 منابع
سعید. پورعبدل، السادات؛ فاطمه رازقی، رقیه؛ زراعتی، شهرزاد؛ سراوانی، علیرضا؛ يوسفی، آقا

يدلبستگیوسطوحهاسبکیعملکردتحصیلیدانشآموزانبراساسنیبشیپ(.»6931)

«مختلفسازگاري ، روانپزشکروانمجله و ايرانی بالینی شناسی دوره ،76 شماره ،1،

.909-961صص

( بتول. »6992احدي، عزت(. و احساستنهايی سبکرابطه دانشجوياننفسبا دلبستگی «.هاي

دانشکدهشناختروانمطالعات روانی و تربیتی الزهراءيعلوم دانشگاه شناسی دوره ،0،

.30-667،صص6شماره

( محمدصادق. »6939افراسیابی، بگیريمهاشبکه(. جدي را اجتماعی «ي ارتباطات، مديريت
.11-13،صص12و11يهاشماره،یرساناطالعوتحلیلی،آموزشی

( فرشاد. ژيان، سعید؛ حیدري، عباسعلی؛ »6931الهیاري، ) بههاسبکنیمرخ اعتیاد دلبستگی، ي

دانشجويان در آن از استفاده نحوه و همراه «تلفن روشمجله، ي و يهامدلها
.92-609،صص76،شماره1،دورهیشناختروان

بشا محمدعلی؛ رغفورت، بهاره؛ )ستمیري، رضا. ،6991 »مقايسه رانلبستگیبیمايدهاسبک(.

،دورههپزشکینشکدداهشیومجلهپژغیرمبتال«.ادفرادواموفرمصيهااختاللمبتالبه

.710-727،صص9رهشما،96

( مرتضی. روزبهانی، محمد؛ »6930بهشتیان، سبکپیش(. اساس بر اجتماعی اضطراب بینی

 بنیادين نیازهاي ارضاي و یشناخترواندلبستگی روانپژوهش«. اجتماعیهاي ،شناسی

.62-99،صص71،شماره1دوره

-رابطهبینهوشهیجانی،سبک(.»6930ثابت،فريده؛جهانگرد،زهرا؛معتمدي،عبداهلل.)حسین

فیس از استفاده با خانوادگی همبستگی و دلبستگی کاربرانهاي در بوک فصلنامه«.
.6-79،صص1شماره7،دورههاينوينمطالعاترسانه

پسروختردننشجويادابیندرينترنتابهدعتیااضعیتوايسة(.»مق6930حسینیبهشتیان،محمد.)

انتهرشهرلتیدويهادانشگاه مطالعاتنامهپژوهش«. و انسانی علوم پژوهشگاه زنان،
 .79-17-،صص7،شماره7،دورهفرهنگی

)حسینی مجتبی. واحديان، نجمه؛ »6930خواه، درخالقیتولبستگیديسبکهايسهيمقا(.



 3133 تابستان|  13شمارة  | هشتمسال  |های نوین  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 131

-609،صص7،شماره6،دورهابتکاروخالقیتدرعلومانسانی«.وپسرخترندنشجويادا

91.

( سمیه. اسماعیلی؛ تاجیک ناهید؛ کردي، فاطمه؛ »میزان6931جعفري، ازاستفادهنوعو(.

)همراهتلفنجانبیيافزارهانرم ...ووايبرهمچونتلگرام، میانزنان در )70 سال90تا

.699-767،صص77،شمارهفصلنامهعلومخبري«.هرانت0منطقه

تاهارسانهیوجمعارتباطبازخوانیارتباطاتدرايران؛ازمفهوموسايل(.»6931خانیکی،هادي.)

نوينهارسانهمطالعات ي مطالعات«. نوينهارسانهفصلنامه ي دوره ،6 شماره صص6، ،

79-9.

-شبکهازاستفادهنوعومیزان(.»6939فاطمه؛سعیدي،حمیده.)خداياري،کلثوم؛دانشورحسینی،

مورديمطالعه)مجازياجتماعیهاي فصلنامه«.(مشهدآزاددانشگاهدانشجويان:
.612-637،صص6،شماره76دورههايارتباطی،پژوهش

مهرابی فريبا؛ )زادهداوودي، اسماعیل. هاشمی، مهناز؛ »6931هنرمند، .) علی هايسبکرابطه

-هايشخصیتیوسبکگريويژگیدلبستگیناايمنباآمادگیبهاعتیاد،ازطريقمیانجی

،17،شماره66دورهمواد،سوءمصرففصلنامهاعتیادپژوهی«.هايهويتدردانشجويان

.670-610صص

رابطهسبکمطالعه(.»6930پور،غالم؛اندرواژ،طیبه؛خلیلی،سلمان.)قیاس،عماد؛يوسفروشن

کم ساري(7آموزانپسر)مقطعاولناحیهرويیدردانشدلبستگیوهويتبا ماهنامه«.
.29-30،صص67،شماره6،دورهپژوهشملل

( ايمان؛طالبیان،مرضیه. بابک؛رئیسی، »6930سهرابی، ارائهالگويیبرايتحلیلرفتارکاربران(.

موردييکشبکهاجتماعیکاوي:مطالعهيدادههاروشياجتماعیبااستفادهازهاشبکه

.99-601،صص71،شمارههايمديريتمنابعسازمانیپژوهشفصلنامه،«درايران

دروجودابرازبادلبستگیهايسبکرابطهبررسی(.»6931ارفعی،فريبرز؛نجاريان،زکیه)صديقی

.90-19،صص69،شماره1،دورهشناسیرويشروان«.کاشانهايدانشگاهدانشجويان

ننشجويادانمیادرنالينآجتماعیايشبکههاه(.»جايگا6937زاده،مريم؛علوي،سهیال.)صراف

،شماره6دوره.تعاملانسانواطالعات،«شناسینشداوتطالعااشدعلمارشناسیرکا

.11-03،صص6



 131 |   یدیسعو  رپویقاسم... ؛  یها سبک ،یمجاز یاجتماع یها استفاده از شبکه زانیم سهیمقا

( رضا. پورحسین، نیما؛ قربانی، علیرضا؛ 6990طهماسب، انسجامی:»(. و انفکاکی خودشناسی

،شناسیوعلومتربیتیمجلهروان«.يوجوهخودشناسیباپنجعاملبزرگشخصیترابطه

.02-21،صص7و6،شماره91دوره

( افشار،سیمین؛سهرابی،مريم. »6931عدلیپور،صمد؛میرمحمدتبار،سیداحمد؛ -تأثیرشبکه(.

سرمايه تبريزاجتهاياجتماعیکلوپبر شهر زنان و «ماعیدختران يمطالعاتمجله،
.13-26،صص63،شمارهیجوانانشناختجامعه

( ربابه. مهاجري، محمدمهدي؛ »6932فرقانی، شبکه(. از استفاده میزان بین هايمجازيورابطه

درسبکزندگیجوانان «تغییر مطالعاترسانه، هاينوين،فصلنامه 1دوره شماره ،69،

.703-737صص

)قاسمی يداله. »6990پور، .) بنیادين نیازهاي ارضاي بین درشناختروانرابطه بهوشمندي و ی
(.دانشگاهتهران.نشدهچاپکارشناسیارشد)نامهانيپا«.بیمارانعروقکرونرقلب

لبستگیدسبکدهازستفاابادعتیاايشبها(.»پیشبینیگر6930گیوي،حسین؛مجرد،آرزو)قمري

.69-79،صص6،شماره69،دورهمجلهسالمتومراقبت،«يتکانشگرو

رجب شهاب؛ کیانمرادي، مجتبی؛ )پور، ناهید. رادبخش، نادر، حاجلو، فرحناز؛ (.6939ارثی،

ازيمجاياشبکههازدهستفاايهازهیانگ» يفرهنگدردانشگاهاسالمی،مجلهجتماعی«.

.31-669،صص6،شماره1دوره

شاهواروقیمظاهري زهره؛ پوراسدي، نجمه؛ زيودار، عبداهلل؛ معتمدي، گلناز؛ فراهانی.نژادفرد،

»نقش6930) هانهیجا(. ي دسبکهاومنفی ينترنت«.ابهدعتیاابینیپیشدرلبستگیي

.10-09،صص70،شماره2،دورهشناسیاجتماعیهايروانهشوپژ

ينترنتابهدعتیاالبستگیبايدبینسبکهايبطهرا(.»6930مغنیزاده،زهرا؛وفايینجار،علی.)

.770-771،صص1،شماره69،دورهمجلهاصولبهداشتروانی،«ننشجويادردا

يبررکادرجنسیتیفشکالیوتحلهيتجز(.»6993اله؛شفیعیرودپشتی،میثم.)میرغفوري،حبیب

يزد(هنشگاداپسروختردننشجويادا:موردي)مطالعةننشجوياداينترنتا نامهپژوهش«.
.672-619،صص7،شماره6،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی،دورهزنان

Ainsworth, M. D. S. (1967). Infancy in Uganda: Infant care and the growth 

of love. Baltimor, Johns Hopkins University Press. 

Blackwell, D., Leaman, C., Tramposch, R., Osborne, C., & Liss, M. (2017). 



 3133 تابستان|  13شمارة  | هشتمسال  |های نوین  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 131

“Extraversion, neuroticism, attachment style and fear of missing out 

as predictors of social media use and addiction”, Personality and 

Individual Differences, 116(1), 69-72. 

Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: Attachment, New York: Basic 

Books. 

Dufour, M., Brunelle, N., Tremblay, J., Leclerc, D., Cousineau, M. M., 

Khazaal, Y., Le´gare´, A. A. Rousseau, M., & Berbiche, D. (2016). 

“Gender difference in internet use and internet problems among 

Quebec high school students”. The Canadian Journal of Psychiatry, 

61(10), 663-668.  

Elsey, T. L. (2018). “The role of couple sleep concordance in subjective 

sleep quality: attachment as a moderator of associations”. Theses and 

Dissertations Psychology. 133. 

[https://uknowledge.uky.edu/psychology_etds/133]. 

Fraley, R. C., & Hudson, N. W. (2017). “The development of attachment 

styles”. In Personality Development Across the Lifespan (pp. 275-

292). [Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804674-

6.00017-X]. 

Gámez-Guadix, M. (2014). “Depressive symptoms and problematic Internet 

use among adolescents: Analysis of the longitudinal relationships 

from the cognitive-behavioral model”. Cyberpsychology, Behavior, 

and Social Networking. 17 (11), 714–719. 

Ghorbani, N., Watson, P. J., Bing, M. N., Davison, H. K., & LeBreton, D. 

(2003). “Two faces of self-knowledge: Cross-cultural development of 

measures in Iran and United States”, Genetic, Social, and General 

Psychology Monographs, 129(3), 238-268. 

Ghorbani, N., Watson, P. J., & Hargis, M. B. (2008). “Integrative self-

knowledge scale: Correlations and incremental validity of a cross-

cultural measure developed in Iran and United States”, The Journal of 

Psychology, 142(4), 395-412. 

Ha, Y. M., & Hwang, W. J. (2014). “Gender differences in internet addiction 

associated with psychological health indicators among adolescents 

using a national web-based survey”, International Journal of Mental 

Health and Addiction, 12(5), 660–669. 

Ji, Y., Wang, G. J., Zhang, Q., & Zhu, Z. H. (2014). “Online social 

networking behaviors among Chinese younger and older adolescent: 

The influences of age, gender, personality, and attachment 

styles”, Computers in Human Behavior, 41, 393-402. 

Konok, V., Gigler, D., Bereczky, B., M., & Miklósi, A. (2016). “Humans' 

attachment to their mobile phones and its relationship with 

interpersonal attachment style”, Computers in Human Behavior, 61, 

537- 547. 

http://journals.sagepub.com/author/Dufour%2C+Magali
http://journals.sagepub.com/author/Brunelle%2C+Natacha
http://journals.sagepub.com/author/Tremblay%2C+Joel
http://journals.sagepub.com/home/cpa
http://journals.sagepub.com/home/cpa
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804674-6.00017-X
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804674-6.00017-X
https://link.springer.com/journal/11469
https://link.springer.com/journal/11469
https://link.springer.com/journal/11469/12/5/page/1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216302333#%21
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216302333#%21
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216302333#%21
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216302333#%21


 131 |   یدیسعو  رپویقاسم... ؛  یها سبک ،یمجاز یاجتماع یها استفاده از شبکه زانیم سهیمقا

 Laconi, S., Tricard, N., & Chabrol, H. (2015). “Differences between 

specific and generalized problematic Internet uses according to 

gender, age, time spent online and psychopathological symptoms”, 

Computers in Human Behavior, 48, 236-244. 

ee, Y. H.,  Ko, Ch. H., & Chou, Ch. (2015). “Re-visiting Internet Addiction 

among Taiwanese Students: A Cross-Sectional Comparison of 

Students’ Expectations, Online Gaming, and Online Social 

Interaction”, Journal of Abnormal Child Psychology, 43(3), 589–599. 

Menon, S., Narayanan, L., & Kahwaji, A. T. (2018). “Internet addiction: A 

research study of college students in India”, Journal of Economics and 

Business, 1(1), 100-106. 

Meredith E. D. (2018). “I love the product, but will you? The role of 

interpersonal attachment styles in social projection”, Psychology & 

Marketing, 35(3), 197-209. 

Meredith E. D., & Bearden, W. O. (2017). “The role of interpersonal 

attachment styles in shaping consumer preferences for products shown 

in relational advertisements”, Personality and Individual Differences, 

109(15), 44-50. 

Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2004). Security-Based Self-

Representations in Adulthood: Contents and Processes. In W. S. 

Rholes & J. A. Simpson (Eds.), Adult attachment: Theory, research, 

and clinical implications (p. 159–195). Guilford Publications. 

Oberst, U., Wegmann, E., Stodt, B., Brand, M., & Chamarro, A. (2017). 

“Negative consequences from heavy social networking in adolescents: 

The mediating role of fear of missing out”, Journal of Adolescence. 

55, 51-60. 

Odacı, H., & Çıkrıkçı, O. (2014). “Problematic internet use in terms of 

gender, attachment styles and subjective well-being in university 

students”, Computers in Human Behavior, 32, 61-66. 

Pugh S. (2017). “Investigating the relationship between smartphone 

addiction, social anxiety, self-esteem, age & 

gender”.  [https://esource.dbs.ie/handle/10788/3329]. 

Tahmasb, A. M., Ghorbani, N., & Watson, P. J. (2008). “Relationships 

between Self- and peer-reported integrative self-knowledge and the 

Big Five factors in Iran”, Current Psychology, 27(3), 169–176 

Tanner, S. (2018). “The Relationship Between Attachment, Self Regulation, 

and Resilience in Undergraduate Students' College Adjustment”. 

(Unpublished doctoral dissertation) Walden University, USA. 

Vaccari, A., Jia, Y., Ge, J., & Moreels, P. (2018). “Location based content 

promotion on online social networks”, U.S. Patent No. 9,910,479. 

Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office. 

Xiang, S., & Liu, Y. (2018). “Understanding the joint affects of perceived 

https://scholar.google.com/citations?user=eYbubcsAAAAJ&hl=fa&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=nld07r8AAAAJ&hl=fa&oi=sra
https://www.sciencedirect.com/science/journal/07475632
https://link.springer.com/journal/10802
https://link.springer.com/journal/10802/43/3/page/1
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mar.21080
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mar.21080
https://www.sciencedirect.com/science/journal/07475632
https://esource.dbs.ie/handle/10788/3329
https://link.springer.com/journal/12144
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886918300096#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886918300096#!


 3133 تابستان|  13شمارة  | هشتمسال  |های نوین  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 131

parental psychological control and insecure attachment styles: A 

differentiated approach to adolescent autonomy”, Personality and 

Individual Differences, 126(1), 12-18. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

پوریقاسمبه این مقاله:استناد  دالهي ، يدیسع.، )بايفر، .6106 شبکهزانیمسهيمقا(. از یاجتماعيهااستفاده

(،90)9،نينويهامطالعاترسانهفصلنامه،دختروپسرانيدانشجونیدربیوخودشناسیدلبستگيهاسبک،يمجاز

696-017.
DOI: 10.22054/nms.2022.34705.554 

 New Media Studies is licensed under a Creative Commons 

Attribution-NonCommercial 4.0 International License.. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/01918869
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01918869

