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چكيده:

پروین عربی*      نسرین باقری**       مالک میرهاشمی***

هدف از انجام پژوهش حاضر مدل یابی نقش میانجی احســاس تنهایی در رابطة بین ســبک های 
دل بستگی با وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی بود. در این مطالعه توصیفی- همبستگی، جامعة 
آماری کلیه دانش آموزان دختر مدارس دورة دوم متوســطه شهر تهران در سال تحصیلی 1398-1399 
بودند، که به روش نمونه گیری خوشــه ای تصادفی 425 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار استفاده 
شده در این تحقیق، پرسش نامة اعتیاد شبکه های اجتماعی مجازی )ASNQ( خواجه احمدی، پوالدی 
و بحرینی )1395(، سبک های دل بســتگی بزرگساالن )AAS( کولینز و رید )1990( و احساس تنهایی 
)ULS-8( وائو و یائو )2008( بودند. ارزیابی مدل پیشــنهادی با روش معادالت ساختاری و با استفاده 
از نرم افزار SPSS و AMOS نســخة 24 صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین سبک دل بستگی ایمن با 
وابستگی به شبکه های اجتماعی رابطه منفی و معنادار وجود دارد )P>0/01(. بین سبک های دل بستگی 
دوسوگرا، اجتنابی و احســاس تنهایی با وابستگی به شبکه های اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود 
دارد )P>0/01(. براســاس یافته هایاین پژوهش، مدل پیشــنهادی از بــرازش مطلوبی برخوردار بود 
)χ 2=6/632 ،IFI=0/940 ،GFI=0/920 ،RMSEA=0/059 و P-value>0/05(. به طورکلی نتایج نشــان 
داد تمام مســیرهای مستقیم معنادار شــدند )P>0/05(. همچنین مسیرهای غیرمستقیم سبک های 
دل بستگی نیز از طریق احســاس تنهایی با وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی معنادار بود. مدل 
ارزیابی شده از برازندگی مطلوبی برخوردار است و گام مهمی در جهت شناخت عوامل مؤثر بر وابستگی 
به شبکه های اجتماعی مجازی دانش آموزان اســت و می تواند به عنوان الگویی مناسب برای تدوین و 

طراحی برنامه های پیشگیری از وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی مفید باشد.

 مدل یابی نقش میانجی
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مقدمه
شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان بخشی از فضای برخط )اوگل-باالبان و آلتان1، 2020( با نفود 
در بین فناوری های جديد )حامدی نسب و آيتی، 1398(، عالوه براينکهبسیاری از نیازهای فرهنگی و 
اجتماعــی افراد را برآورده می کنند )غالمزاده بافقی و جمالی بافقی، 1397( و اين امکان را برای افراد 
فراهم می کنند که همزمان با انجام ســاير فعالیت های اجتماعی از طريق رايانه يا تلفن همراه، فعالیت 
خود را در اين فضای مجازی نیز پیگیری کنند و با افراد ديگری ارتباط برقرار کنند )تونک-اکســان و 
آکبای2، 2019(. شبکه هايی اجتماعی مجازی از جمله فیسبوک3، توئیتر4، تلگرام5 و اينستاگرام6 به طور 
چشــمگیری از نظر تعداد رشــد کرده اند )میکال7 و همکاران، 2020( اين شبکه ها افراد را قادر می کنند 
که پروفايل ايجاد کرده )مونینگر، حامدی و ماهر8، 2019( و با دوســتان و خانواده ارتباط داشــته باشند 
)نوگوتی، ســینگ و والر9، 2019(، عکس ها و اطالعات را به اشــتراک بگذارند )باير، تريو و الیسون10، 
2020(، بازی کنند )رير، فستل و کواندت11، 2020( و از طريق پیام گفتگو نمايند )لونا-کورتس، لوپز-
بونیال و لوپز-بونیال12، 2019(. افزون بر مزايايی که اين شــبکه ها برای کاربران آنها دارد، اســتفاده بیش 
از حد و بدون زمان بندی می تواند وابســتگی به آن را برای کاربران به همراه داشــته باشد )روبینسون13 
و همکاران، 2019(. وابســتگی به شــبکه های اجتماعی مجازی14 از جمله اختالالت رفتاری در افراد 
اســت )هائو15 و همکاران، 2019( که به عنوان ناتوانی فرد در عدم مديريت و ضعف در کنترل استفاده 
از شــبکه های مجازی توصیف شــده اســت )نی16 و همکاران، 2019(. عوامل متعددی می تواند باعث 
وابســتگی اعتیاد به شــبکه های اجتماعی مجازی در کاربران شــود. يکی از اين عوامل که نقش مهمی 
در اين وابســتگی به ويژه در نوجوانان ايفا می کند، ســبک های دل بستگی17 است )دی آرينزو، بورسیر و 

گريفیتس18، 2019؛ چن، لی، ژانگ و لئو19، 2019؛ گیالت، کارانتزاس و لی20، 2019(.
سبک دل بستگی فرد و مطابق با آن الگوی درون کاری فرد، می تواند با توجه به زمینة ارضاء يا عدم 
ارضاء نیاز، براساس ديدگاه بالبی21، دل بستگی از طريق روابط اولیة شناختی با مراقبت کنندگان نوزادان 
شــکل گیرد که با توانايی فرد برای استنباط رفتار مراقبت کنندگان و پاسخ ديگران به نیازهايشان رابطه 
دارد )بالبی، 1988؛ به نقل از رضايی جمالويی، حســنی و نورمحمدی نجف آبادی، 1398(. بر اســاس 
نظرية دل بستگی بالبی )1973(، سبک دل بستگی ايمن22 اشاره به پاسخگو بودن مراقب اولیة فرد دارد که 
با در دســترس بودن و پاسخگو بودن در برابر کودک باعث شکل گیری دل بستگی ايمن در وی می شود 
)سوری، گارگ و تولیا23، 2019(. افراد دارای دل بستگی ايمن، به راحتی می توانند با ديگران رابطه برقرار 
کنند و در جهت دريافت حمايت ديگران، از خود تمايل نشــان دهند. کسانی که سبک دل بستگی ايمن 
دارند مديريت تنظیم هیجانی باالتر )میکولینســر و شــاور24، 2019( و قدرت سازگاری بیشتری دارند 
)هولت25 و همکاران، 2019(. از سوی ديگر افراد دارای سبک دل بستگی ناايمن اجتنابی26، با بهانه هايی 
مختلــف از برقراری روابط نزديک با ديگران اجتناب می کنند، اضطراب باالتر و عزت نفس پايین تری 
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دارند و از راهبردهای تنظیم هیجان ناکارآمدی برخوردار هستند )لیم، هودگس و لیلی27، 2019(. نسبت 
به ديگران بدبین بوده و عالئم اختالل شخصیت پارانوئید بیشتری از خود نشان می دهند )الوين، بوسی، 
وارسی و بری28، 2020(. همچنین افراد دارای سبک دل بستگی ناايمن دوسوگرای اضطرابی29 به شّدت 
نســبت به بیگانگان مشکوک هستند. اين افراد به هنگام جدا شدن از مراقب خود نارحتی زيادی نشان 
داده اما با بازگشــت آن ها نیز به نظر نمی رســد که آرامش يافته اند )ون دن داريز، جوفر، ون اجزردون و 
باکرمنز-کراننبورگ30، 2009(. کودکان با اين سبک دل بستگی، زمان غیبت مراقبان خود، به ندرت عالئم 
اســترس از خود نشــان می دهند و موقعی که مراقب آنها نزد کودک بر می گــردد مراقب خود را ناديده 
می گیرند )سوری و همکاران، 2019(. بر اساس نتايج يک پژوهش، نوجوانانی که از دل بستگی ناايمن 
رنج می برند، در هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی افراط بیشتری کرده و وابستگی در آنها به 

فضای مجازی شّدت بیشتری دارد )مارينو31 و همکاران، 2019(.
همچنین وجود سبک دل بستگی ناايمن، افراد را به سمت وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی 
سوق می دهد )دی آرينزو و همکاران، 2019( و اين افراد به دلیل ناايمن بودن سبک دل بستگی شان برای 
کاهش افسردگی، اضطراب و مديريت هیجانات خود وابستگی بیشتری به شبکه های اجتماعی مجازی 
دارند )سیهان، بويسان و کاداک32، 2019(. يکی از متغیرهايی که از سبک های دل بستگی تأثیر می پذيرد 
)جعفری سیاوشانی، برجعلی و کیامنش، 1397؛ صمدی کاشان، جعفری، محمودپور و قاسم زاده، 1397؛ 
اسدی، نعیمی، مکری و حسینی منش، 1397( و خود نیز نقش مهمی در تبیین و شکل گیری وابستگی به 
شبکه های اجتماعی مجازی دارد، احساس تنهايی است )لین، لئو، نیو و لونگوباردی33، 2020؛ شهرياری 

احمدی، پازوکی و پورصدر، 1398؛ و کیم، الروسه و پنگ34، 2009(.
بر اين اساس احساس تنهايی، می تواند يک متغیر میانجی مناسب در رابطة بین سبک های دل بستگی 
و وابســتگی به شبکه های اجتماعی مجازی باشد. احســاس تنهايی، يک تجربة عاطفی ناراحت کننده 
است و ناشی از اين ادراک است که ارتباطات اجتماعی فرد، برخی از انتظارات او را برآورده نمی کند 
)معتمدی، شــفیعی دارابی و امینی، 1397(. احســاس تنهايی زمانی به وجود می آيد که تماس و رابطه 
فرد با ديگران کاذب باشد، به نحوی که تجربه عاطفی مشترکی برای اين رابطه دو جانبه فرد با ديگران 
متصّور نباشد و انسان در فرايند تماس با ديگران، ارتباط حقیقی و صمیمانه نداشته باشد )ون هالست35 
و همــکاران، 2012(. افرادی که احســاس تنهايی بااليــی دارند، از نقص در روابــط اجتماعی و نبود 
مهارت های الزم اجتماعی رنج می برند )مولر و سیهوس36، 2019( و رابطه در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی مجازی را بیشتر از روابط حضوری با ديگران و حضور در جمع دوستان، همساالن و اعضای 
خانواده ترجیح می دهند )ريگون، دوف و بئادلی37، 2019(. همچنین افرادی که به شــبکه های اجتماعی 
وابســتگی دارند، از احســاس تنهايی باالتری برخوردار هستند، که اين احساس تنهايی منجر به تجربه 
شادکامی ذهنی38 پايین تری در آنان نیز می شود )فو و گو39، 2019(. با استناد به شواهد پژوهشی موجود، 
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اهمیت تأثیرگذاری متغّیرهايی چون ســبک های دل بستگی و احساس تنهايی بر وابستگی به شبکه های 
اجتماعی مجازی اســتنباط می شــود، اما اين شواهد مقدماتی هستند؛ انسجام و هماهنگی الزم را برای 
نتیجه گیری ندارند؛ و مجموعه اين عوامل با هم و در تعامل با يکديگر مورد بررسی قرار نگرفته اند. به 
همین جهت در پژوهش حاضر، اين ســه دســته عامل با هم در نظر گرفته می شوند و روابط مستقیم و 
غیر مســتقیم آن ها با وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی بررسی می شود. بنابراين اين پژوهش به 
دنبال پاسخ به اين سؤال است که آيا احساس تنهايی در رابطة بین سبک های دل بستگی با وابستگی به 

شبکه های اجتماعی مجازی نقش میانجی دارد؟

روش پژوهش
اين پژوهش از حیث روش، توصیفی و از نوع همبســتگی و مدلیابی معادالت ســاختاری اســت. 
جامعــة آماری اين پژوهش کلیه دانش آموزان دختر مدارس دورة دوم متوســطه شــهر تهران در ســال 
تحصیلی 1399-1398 بودند. برای برآورد حجم نمونه از فرمول کرامر اســتفاده شــد. بر اساس فرمول 
کرامر به ازای هر متغیر پیش بینی کننده 40 نفر نمونه انتخاب شــد )زارع المشیری و صابر، 1396(. لذا 
براســاس محاســبه فرمول کرامر حجم نمونه در اين پژوهش 480 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری در 
اين پژوهش خوشــه ای تصادفی بود به اين صورت که شــهر تهران به 5 منطقه آموزشی )شرق، غرب، 
جنوب، شمال و مرکز( تقسیم شد و يک منطقه آموزشی انتخاب گرديد. از آن منطقه تعداد 20 مدرسه 
و از هر مدرسه 2 کالس برگزيده شد. افراد نمونه هر کالس از بین آنهايی که مايل به پاسخگويی بودند 
انتخاب شــدند و به ســؤاالت پرسش نامه ها پاســخ دادند. در هنگام اجرا در ابتدای پرسش نامه اصول 
اخالقی پژوهش نوشــته شد و طی آن شــرکت آزادانه و داوطلبانه و محرمانه ماندن پاسخ ها شرح داده 
شد. از جمله اصول رعايت شده اخالقی براساس انجمن روان شناسی آمريکا40 عدم تضییع حقوق افراد 
شــرکت کننده در پژوهش و رعايت حقوق انســانی آنها بود. به افراد شرکت کننده در پژوهش توضیح 
داده شد که مشارکت در تحقیق برای آنها خطرناک نبوده و يا حداقل خطر را دارد. ارائة توضیح کامل و 
مفیــد برای دانش آموزان درمورد آماده کردن پژوهش و در اختیار قرار دادن نتايج در صورت تمايل، از 
ديگر اصول اخالقی رعايت شده در اين پژوهش بود. بعد از بررسی اطالعات گردآوری شده، داده های 
مربوط به 55 نفر به عنوان داده های گمشــده و پرت کنار گذاشــته شــدند و درنهايت 425 نفر به عنوان 
نمونه باقی ماندند. بعد از گردآوری داده ها پرســش نامه های پاســخ های آزمودنی ها با روش های آماری 
مناســب تجزيه وتحلیل گرديد. جهت تجزيه وتحلیل داده ها در سطح توصیفی و استنباطی عمل شد. در 
سطح توصیفی از میانگین و انحراف معیار استفاده شد. در سطح استنباطی بررسی روابط بین متغّیرها، 
ضريب همبستگی پیرسون و مدل يابی معادالت ساختاری41 بود. همچنین نرم افزار تحلیل داده ها برنامه 

SPSS و AMOS نسخه 24 بود.
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ابزار گردآوری داده ها:
é پرسش نامة وابستگی شبکه های اجتماعی مجازیASNQ( 42( خواجه احمدی و همکاران 
)1395(: اين پرســش نامه شامل 23 سؤال است و نمره گذاری آن در طیف لیکرت 5 درجه ای 
)از مخالفم 1 نمره تا کاماًل موافقم 5 نمره( انجام می شود. شاخص و نسبت روايی محتوايی به 
ترتیب 0/95 و 0/86 به دســت آمده است )مرادی، رشیدی، کرزبر، پیرزاد و بیرجندی، 1398(. 
پايايی پرســش نامه در پژوهش های مختلف بررســی ضرايب آلفای کرونباخ در دامنه 0/68 تا 
0/91 )خواجه احمدی، پوالدی و بحرينی، 1395(، ضرايب در دامنه 0/68 تا 0/90 )شیرافکن، 
نصرالهی و حسن زاده، 1399( و در يک پژوهش ديگر ضريب 0/87 گزارش شده است )فرنام و 
قنبرپور گنجاری، 1399(. در پژوهش حاضر روايی پرسش نامه با روش تحلیل عاملی تأيید شد. 
به اين صورت که مقادير نســبت کای اسکوئر به درجه آزادی d/X2، شاخص نیکويی برازش 
 )RMSEA( و خطای ريشة مجذور میانگین تقريب )CFI( شاخص برازش مقايسه ای ،)GFI(
به ترتیب 1/560، 0/938، 0/961 و 0/051 به دســت آمد. پايايی پرسش نامه نیز با روش آلفای 

کرونباخ بررسی و ضريب 0/90 به دست آمد.
é مقیاس سبک های دل بســتگی بزرگساالنAAS( 43( کولینز و رید44 )1990(: اين مقیاس 18 
ســؤال و سه زير مؤلفه شامل دل بســتگی ايمن، دوسوگرای اضطرابی و اجتنابی را اندازه گیری 
می کنــد. نمره گذاری آن در طیف لیکرت 5 درجه ای )از کاماًل مخالفم 1 نمره تا کاماًل موافقم 5 
نمره( انجام می شــود. در داخل ايران پايايــی آزمون با ضريب آلفای کرونباخ در دامنه 0/77 تا 
0/89 گزارش شده است )رضايی جمالويی و همکاران، 1398( در خارج از کشور برای بررسی 
همســانی درونی مقیاس با اســتفاده از آلفای کرونباخ، ضرايب در دامنه 0/73 تا 0/80 به دست 
آمده اســت )جونــز45 و همکاران، 2018(. در پژوهش حاضــر روايی مقیاس با روش تحلیل 
عاملی تأيید شــد. به اين صورت که مقادير نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی d/χ2، شاخص 
نیکويی برازش )GFI(، شــاخص برازش مقايســه ای )CFI( و خطای ريشــة مجذور میانگین 
تقريب )RMSEA( به ترتیب 2/510، 0/930، 0/971 و 0/059 به دست آمد. پايايی مقیاس نیز 

با روش آلفای کرونباخ بررسی و ضريب 0/71 به دست آمد.
é مقیاس احســاس تنهاییULS( 46-8( وائــو و یائو47 )2008(: اين مقیاس دارای 8 ســؤال 
اســت و نمره گذاری آن در طیف لیکرت 5 درجه ای )از هرگز 1 نمره تا همیشــه 4 نمره( انجام 
می شود. سؤاالت 3 و 6 به صورت معکوس نمره دهی می شوند. در ايران ضريب آلفای کرونباخ 
0/89 گزارش شــده است )کوچکی، حجتی و ثناگو، 1391(. در خارج از کشور آلفای کرونباخ 
0/74 و ضريب بازآزمايی ضريب 0/84 گزارش شــده است )بايتمیر و يلديز48، 2017(. در يک 
پژوهش اعتبار مقیاس با آلفای کرونباخ 0/85 و روايی به روش تحلیل عاملی 0/80 به دســت 
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آمده است که نشان دهنده روايی و اعتبار مقیاس است )اوسین، مونوز، مارتین، پرز-سانتوس و 
کاستالنوس49، 2019(. در يک پژوهش ديگر، اعتبار مقیاس با آلفای کرونباخ در دامنه بین 0/68 
تا 0/74 گزارش شده است )اوسیالبهاين، گاالقر و استپتوی، 2019(. در پژوهش حاضر روايی 
مقیاس با روش تحلیل عاملی تأيید شد. به اين صورت که مقادير نسبت کای اسکوئر به درجه 
آزادی d/X2، شــاخص نیکويی برازش )GFI(، شــاخص برازش مقايســه ای )CFI( و خطای 
ريشــة مجذور میانگین تقريب )RMSEA( به ترتیب 2/610، 0/941، 0/955 و 0/070 به دست 

آمد. پايايی مقیاس نیز با روش آلفای کرونباخ بررسی و ضريب 0/73 به دست آمد.

یافته ها
جدول 1.   توصیف ویژگی های جمعیت شناختی سن و معدل تحصیلی دانش آموزان                                                                                       

انحراف معیارمیانگینمتغیر جمعیت شناختی

16/161/181سن

18/841/578معدل تحصیلی

جدول 1 توصیف ويژگی های جمعیت شناختی سن و معدل تحصیلی دانش آموزان را نشان می دهد 
که میانگین سن 16/16 و میانگین معدل تحصیلی 18/84 بود.

جدول 2.   شاخص های توصیفی و ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای مورد مطالعه                                                                                       

12345متغیرهای پژوهش

11. وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی

1**20/125. احساس تنهایی

0/0781-**0/355-3. دل بستگی ایمن

1**0/218-**0/313**40/188. دل بستگی ناایمن دوسوگرای اضطرابی

1**0/407**0/174-**0/234**50/185. دل بستگی ناایمن اجتنابی

55/5723/3316/8819/6618/85میانگین

17/144854/036/454/19انحراف معیار

0/3520/1260/534-0/363-0/367کجی

0/4591/412-0/333-0/744-0/458-کشیدگی

**مقدار احتمال در سطح 0/01



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن

71
 ë 76 شمارة
 ë سال نوزدهم
ë 1399 زمستان

مدل یابی نقش میانجی احساس تنهایی در رابطه بین سبک های دلبستگی با وابستگی شبکه های اجتماعی مجازی

 ،=r 0/125( بر اســاس جدول 2 نتايج ضريب همبستگی پیرسون نشان داد که بین احساس تنهايی
p > 0/01(، دل بستگی ايمن )p > 0/01 ،=r -0/355(، دل بستگی ناايمن دوسوگرای اضطرابی )0/188 
p > 0/01 ،=r( و دل بستگی ناايمن اجتنابی )p > 0/01 ،=r 0/185( با وابستگی به شبکه های اجتماعی 
مجازی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین برای بررســی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از کجی50 و 
کشــیدگی51 استفاده شــد که مقادير آن دربازه )2 تا 2( قرار دارد که اين نشان می دهد توزيع متغیرها از 

چولگی و کشیدگی نرمال برخوردارند. بنابراين، توزيع تمامی متغیرهای پژوهش نرمال است.

جدول 3.   نتایج آزمون دوربین واتسون برای استقالل خطاها                                                                                            

دوربین واتسون )خودهمبستگی(مدل های پژوهش

1/644سبک های دل بستگی

1/676احساس تنهایی

بر اساس جدول 3 می توان گفت که اگر مقدار آمارة دوربین واتسون52 بین 1/5 الی 2/5 قرار دارد، 
می توان استقالل خطاها را پذيرفت )بريس، کمپ و سلنگار، 2006/ 1397( و تحلیل ضريب همبستگی 
پیرســون و معادالت ساختاری را دنبال کرد. آماره های دوربین واتسون بین 1/5 الی 2/5 است که نشان 

دهندة استقالل خطاها است.

جدول 4.   ضریب تحمل و تورم واریانس متغیرهای پیش بین و میانجی                                                                                       

تورم واریانسضریب تحملمتغیرهای پژوهش

0/9441/060دل بستگی ایمن

0/8121/231دل بستگی ناایمن دوسوگرای اضطرابی

0/8271/209دل بستگی ناایمن اجتنابی

0/9990/999احساس تنهایی

بر اســاس جدول 4 نتايج نشــان داد که هیچ کدام از مقادير آماره تحمل کوچکتر از حد مجاز 0/1 
و هیــچ کدام از مقاديــر عامل تورم واريانس بزرگ تر از حد مجاز 10 نمی باشــند. از آنجايی که وجود 
همخطی چندگانه در متغیرهای پیش بین مشاهده نشد، اين نتايج ادامه تحلیل فرضیه با روش معادالت 
ســاختاری را امکان پذير می ســازد. در ادامه در جدول 5- ضرايب مسیر اثرات مستقیم بین متغیرهای 

پژوهش در مدل پیشنهادی آمده است.
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 جدول 5.   ضرایب مسیر اثرات مستقیم متغیرهای پژوهش                                                                                             

ضریب مسیرهای مستقیم
بتا )(

خطای معیار 
)S.E(

نسبت بحرانی 
)C.R.(معناداری

6/4060/001-0/2980/188-دل بستگی ایمن ← وابستگی به شبکه های اجتماعی

0/1050/1301/8630/001دل بستگی اضطرابی  وابستگی به شبکه های اجتماعی

0/1860/0921/6770/001دل بستگی اجتنابی ← وابستگی به شبکه های اجتماعی

2/8720/001-0/1270/060-دل بستگی ایمن ← احساس تنهایی

0/1810/0413/6200/001دل بستگی اضطرابی ← احساس تنهایی

0/1100/0622/1080/001دل بستگی اجتنابی ← احساس تنهایی

0/3090/1512/1430/041احساس تنهایی ← وابستگی های به شبکه های اجتماعی

همان طور که در جدول 5 مشــاهده می شــود در مدل نهايی همه مســیرهای مستقیم در سطح کمتر 
از 0/01 معنادار هســتند. نتايچ روش بوت استروپ53 برای بررسی مسیرهای واسطه ای غیرمستقیم در 

جدول 6، ارائه شده است.

 جدول 6.   نتایج روش بوت استراپ مسیر غیرمستقیم پژوهش در الگوی پیشنهادی                                                                                      

مسیرهای غیرمستقیم
سطحسطح اطمینان 0/95

حد باالحد پایین معناداری

0/2010/006-0/324-دل بستگی ایمن ← احساس تنهایی ← وابستگی به شبکه های اجتماعی

0/4020/3550/018دل بستگی اضطرابی ← احساس تنهایی ← وابستگی به شبکه های اجتماعی

0/3010/2450/008دل بستگی اجتنابی ← احساس تنهایی ← وابستگی به شبکه های اجتماعی

يک فرض زيربنايی الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر وجود مسیرهای غیرمستقیم است. زمانی که 
تعداد نمونه چندان زياد نباشد، بوت استرپ قدرتمندترين و منطقی ترين روش برای دستیابی به اثرات 
غیرمستقیم را فراهم می آورد. سطح اطمینان 0/95 و تعداد نمونه گیری مجدد بوت استروپ، 1000 است. 
برای تعیین معنی داری سبک های دل بستگی از طريق نقش میانجی احساس تنهايی بر روی وابستگی به 
شــبکه های مجازی از روش بوت استروپ در برنامه ماکرو آزمون پريچر و هیز54 )2008( استفاده شد. 
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بر اساس جدول 6 نتايج بوت استروپ آمده است. در اين روش چنانچه حد باال و پايین اين آزمون هر 
دو مثبت يا هر دو منفی باشند و صفر مابین اين دو حد قرار نگیرد در آن صورت مسیر عّلی غیرمستقیم 
معنی دار خواهد بود. مطابق نتايج جدول 6 اين قاعده در مورد ســبک های دل بستگی بر روی وابستگی 
به شبکه های اجتماعی با نقش میانجی احساس تنهايی صدق می کند. درنهايت می توان گفت که فرض 

پژوهش تأيید می شود. در جدول 7 ، شاخص های برازندگی مدل پژوهش آمده است.

 جدول 7.   شاخص های برازندگی مدل پژوهش                                                                                                                 

نوع 
 مقدار شاخص هاشاخص

به دست آمده
 مقدار 

قابل قبول

ق
طل

ی م
ها

ص 
اخ

ش

CMIN یا χ2 6/632کای اسکوئر-

)DF( 25درجه آزادی-

)P( 0/001سطح معناداری-

CMIN/df یا df/χ2 کمتر از 1/5503نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی

بی
س

ی ن
ها

ص 
اخ

ش

)RMSEA( کمتر از 0/0590/08خطای ریشة مجذور میانگین تقریب

)PCLOSE( 0/001شاخص تقریب برازندگی-

)CFI( بیشتر از 0/9100/80شاخص برازش مقایسه ای

)AGFI( بیشتر از 0/9660/80شاخص نیکویی برازش تعدیل شده یا انطباقی

)PCFI( بیشتر از 0/9450/90شاخص برازش مقتصد

)PNFI( بیشتر از 0/9320/90شاخص برازش هنجار شده مقتصد

)IFI( بیشتر از 0/9400/90شاخص برازندگی افزایشی

)GFI( بیشتر از 0/9200/90شاخص نیکویی برازش

)NFI( بیشتر از 0/9800/90شاخص برازش هنجار شده

برای بررسی برازندگی مدل از شاخص های ذکرشده در جدول 7، استفاده شده است. نمره به دست 
آمده برای شــاخص ها بزرگتر از 0/90 هســتند و بر برازش مناسب و مطلوب مدل داللت دارند. همان 
گونه که در جدول فوق مشاهده می شود اين شاخص ها همگی بزرگتر از 0/9 هستند، همچنین شاخص 
تقريب برازندگی )PCLOSE( 0/001 و شاخص RMSEA برابر 0/057 می باشد که نشان دهنده برازش 

مطلوب مدل است.
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وابستگی به شبکه های 
اجتماعی

احساس تنهایی

ایمن

دوسوگرای اضطرابی

ناایمن اجتنابی

-0/198

0/186

0/3
09

0/127

0/181
0/110

0/105

 
 نمودار 1.   نمودار نهایی پژوهش                                                                                                                                    

بحثونتيجهگيری
هدف از انجام پژوهش حاضر مدل يابی معادالت ساختاری نقش میانجی احساس تنهايی 
در رابطة بین سبک های دل بستگی با وابستگی شبکه های اجتماعی مجازی بود. نتايج نشان 
داد که بین ســبک های دل بستگی و وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی رابطه مستقیم 
و معنادار وجود دارد. اين نتیجه به دســت آمده با نتايج تحقیقات )دی آرينزو و همکاران، 
2019؛ چن و همکاران، 2019؛ گیالت و همکاران، 2019( همسويی دارد. در تبیین رابطة بین 
دل بستگی ايمن با وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی می توان گفت که افراد با سبک 
دل بستگی ايمن در حد اعتدال از فضای مجازی استفاده می کنند و به آن وابستگی اعتیادگونه 
پیدا نمی کنند. ويژگی های اصلی دل بستگی ايمن شامل خودباوری زياد، لذت بردن از روابط 
صمیمانه، جستجوی حمايت اجتماعی و توانايی در به اشتراک گذاشتن احساسات با ديگران 
است )اعتمادی و سعادت، 1394(. فردی که اين توانمندی ها را داشته باشد روابط رودررو 
و مســتقیم را به وقت گذرانی در فضای مجازی و سرگرمی افراط گونه با آن ترجیح می دهد. 
از طرف ديگر از ديدگاه بالبی، افرادی که در گذشــته والدينی پاسخگو و حساس داشته اند 
به ديگران اعتماد می کنند و همچنین خود را ارزشــمند می دانند و بنابراين مدل درون کاری 
مثبتی از خود و ديگران تشکیل می دهند و همین مدل درون کاريمثبت است که سبب ايجاد 
دل بستگی ايمن آنان می شود و اين دل بستگی ايمن خود زمینه سازبسیاری از خصوصیات 
مثبت روانی در افراد و دوری از اختالالتی چون وابســتگی به شبکه های اجتماعی مجازی 
می شود. لذا منطقی است که بین دل بستگی ايمن با وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی 
رابطه مستقیم وجود داشته باشد. در تبیین رابطة بین دل بستگی ناايمن دوسوگرای اضطرابی 
و اجتنابی با وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی می توان گفت بر طبق نظريه دل بستگی 
بالبی )1973( اشــخاص با دل بستگی ناايمن دوسوگرای اضطرابی و اجتنابی در روابط بین 
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فردی احساس ترس، بی اعتمادی و عدم امنیت دارند و نگران طرد و رها شدن توسط ديگران 
هســتند. آن ها خود را اليق توجه و محّبت نمی بینند و خرســندی کمی در روابط اجتماعی 
دارند. در نتیجه، برای اين اشخاص اينترنت و شبکه های اجتماعی مجازی می تواند، مفّری 
برای گريز از زندگی واقعی و ناکامی ها باشد )الهامی، کريمی ثانی و فتحی آذر، 1396(. اين 
اشخاص، شبکه های اجتماعی مجازی مانند اينستاگرام را راهی برای توجه، تأيید و اطمینان 
خاطر گرفتن از ديگران می دانند. اين افراد با توّســل به جنبه های اجتماعی فضای مجازی، 
از طريق در دسترس بودن آن و سهولت تعامل با ديگران، نیازهای روانی شانبه تأيید و ترس 
از طرد شدن را کاهش می دهند. افراد دارای دل بستگی ناايمن اضطرابی و اجتنابی از طريق 
ارتباطات مجازی ممکن اســت بیشتر احســاس کنند که مورد پذيرش ديگران هستند و به 
خاطر حضور آنهاســت که آنها هم حضور دارند. همچنین افراد با دل بستگی ناايمن بیشتر 
احتمال دارد که از صمیمیت و وابســتگی بترسند؛ اين افراد الگوهای ذهنی منفی نسبت به 
ديگران دارند. در نتیجه افراد دارای سبک های دل بستگی ناايمن از روابط رودررو، به دلیل 
اينکه ديگران را غیرقابل اعتماد می بینند، دوری کرده و احتمال بیشتری دارد که به روابط و 
زندگی مجازی که نیاز به سرمايه گذاری عاطفی زيادی ندارد، متمايل شوند. چنین افرادی، به 
دلیل گرايش شان به حفظ فاصله با ديگران، جذب گمنام بودن در شبکه های اجتماعی مجازی 
می شوند و از آنجا که خظر و مسئولّیت کمتری در تعامالت مجازی وجود دارد، شبکه های 
اجتماعی مجازی را برای تعامالت اجتماعی کمتر تهديد کننده می بینند. لذا منطقی است که 
بین دل بســتگی ناايمن دوسوگرای اضطرابی و اجتنابی با وابستگی به شبکه های اجتماعی 

مجازی رابطه مستقیم وجود داشته باشد.
در بخشی ديگر از نتايج نشان داده شد که بین سبک های دل بستگی و احساس تنهايی 
رابطه مســتقیم و معنادار وجود دارد. اين نتیجه به دســت آمده با نتايج تحقیقات جعفری 
سیاوشــانی و همکاران )1397(، صمدی کاشــان و همکاران )1397( و اسدی و همکاران 
)1397( همسويی دارد. در تبیین رابطة بین دل بستگی ايمن با احساس تنهايی می توان گفت 
که ســبک دل بســتگی و کیفیت آن يک عامل بسیار مهم در رشــد کودک و در زندگی آينده 
اواســت.. الگوهای کارکرد درونی در شیوه رفتار فرد و در روابط نزديک و صمیمی او تأثیر 
می گذارد. کیفیت سبک دل بستگی و به دنبال آن الگوهای کارکرد درونی به يک بخش تثبیت 
شــده و فراگیر در شخصیت کودک تبديل می شود. می توان گفت که ماهیت و کیفیت رابطه 
والد )مادر يا پدر( و فرزند در دوران کودکی بر توانايی برقرار ساختن مناسبات صمیمانه و 
دوســتانه با ديگران تأثیر می گذارد. احساس تنهايی می تواند ناشی از نقص در روابط اولیه 
والد-فرزندی و فقدان دل بســتگی عاطفی اين روابط باشد )اسدی و همکاران، 1397(. در 
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مجموع می توان گفت که دل بستگی ايمن منعکس کننده روابط محبت آمیز و رعايت استقالل 
از جانب مراقبین است که در برگیرنده احساس اطمینان به خود و مراقبین بوده و در نتیجه 
افراد مستعد تنظیم انعطاف پذير و قابل تطبیق هیجانات خودمی شوند.. افراد ايمن تمايل به 
شــکل دهی روابط نزديک و صمیمانه با ديگران و اطرافیان دارند و بنابراين به دلیل وجود 
روابط نزديک و صمیمی با ديگران و اطرافیان خود کمتر احساس تنهايی می کنند. لذا منطقی 
است که بین دل بستگی ايمن با احساس تنهايی رابطه مستقیم وجود داشته باشد. در تبیین 
رابطة بین دل بستگی ناايمن دوسوگرای اضطرابی و اجتنابی با احساس تنهايی می توان گفت 
که افراد دارای دل بســتگی ناايمن دوســوگرای اضطرابی و اجتنابی به دلیل سطح پايینی از 
اعتماد به نفس و گشودگی که در مورد خود دارند و معمواًل قادر به ايجاد تعادل در برقراری 
روابط اجتماعی و عاشــقانه خود و نزديکی با ديگران نیســتند، احساس تنهايی بیشتری را 
گزارش می دهند )صمدی کاشان و همکاران 1397(. همچنین افراد دارای دل بستگی ناايمن 
دوســوگرای اضطرابی و اجتنابی به دلیل نگرش منفی نســبت به خود و ديگران، وابستگی 
به ديگران و آســیب پذيری در مقابل برآورده نشدن نیازهايشان در روابط نزديک با ديگران 
احســاس تنهايی بیشتری را از خود بروز می دهند. از طرفی هم می توان گفت که مدل های 
ذهنی منفی از خود و ديگران در افراد با دل بستگی ناايمن دوسوگرای اضطرابی و اجتنابی، 
مانع شکل گیری يا تداوم روابط معنی دار و صمیمانه با ديگران و در نتیجه احساس تنهايی 
می گردد. لذا منطقی است که بین دل بستگی ناايمن دوسوگرای اضطرابی و اجتنابی با احساس 

تنهايی رابطه مستقیم وجود داشته باشد.
همچنین نتايج نشــان داد که بین احســاس تنهايی و وابستگی به شبکه های اجتماعی 
مجازی رابطة مستقیم و معنادار وجود دارد. اين نتیجة به دست آمده با نتايج تحقیقات لین 
و همــکاران )2020(، شــهرياری احمدی و همکاران )1398( و کیــم و همکاران )2009( 
همسويی دارد. در تبیین اين نتیجه می توان گفت که يکی از اصلی ترين انگیزه های استفاده 
از شــبکه های اجتماعی مجازی در دانش آموزان رفع مشــکالت روحی و اجتماعی مانند 
تنهايی است. نوجوانانی که تنها بوده و مهارت های اجتماعی خوبی ندارند به جای تسکین 
مشکالت اصلی خود، رفتارهای آسیب زای بیشتری در شبکه های اجتماعی مجازی از خود 
بــروز می دهند که اين خود منجر به پیامدهای منفی مانند انجام ندادن تکالیف مدرســه در 
اين نوجوانان می شــود. چنین نتايج منفی به واسطه اســتفاده زياد از شبکه های اجتماعی، 
دانش آموزان را از فعالیت های اجتماعی سالم جدا کرده و آنان را به سوی تنهايی بیشتر سوق 
می دهد )کیم، الروسه و پنگ، 2009(. همچنین دانش آموزانی که احساس تنهايی بااليی دارند، 
به علت نداشــتن مهارت های اجتماعی کافی، از داشــتن روابط رضايت بخش با همساالن 
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محروم اند و کمبودهايی را در زمینة داشتن تعّلق اجتماعی احساس می کنند، لذا برای جبران 
اين کمبودها و دريافت بازخوردهای مطلوب از سوی همساالن، ديگران و اطرافیان خود، به 
شبکه های اجتماعی مجازی روی می آورند و به واسطه استفاده زياد از آن به اين فضا وابسته 
می شوند )نعامی و نوری ثمرين، 1395(. از سوی ديگر دانش آموزانی که از احساس تنهايی 
رنج می برند و در روابط اجتماعی خود احساس صمیمیت ندارند، اغلب به دنبال جايگزينی 
بــرای روابط اجتماعی اکنون خــود می گردند تا صمیمیت و محبت را از آن طريق دريافت 
نمايد و فضای مجازی بستر را برای جايگزينی روابط اجتماعی آنان مهیا می کند. لذا منطقی 
است که بین احساس تنهايی با وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی رابطه مستقیم وجود 

داشته باشد.
درنهايت نتايج بیانگر آن بود که سبک های دل بستگی از طريق احساس تنهايی می تواند 
وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی را پیش بینی کنند. اين نتیجه به دست آمده با نتايج 
تحقیقات لین و همکاران )2020(، چن و همکاران )2019(، شهرياری احمدی و همکاران 
)1398(، فغان پور گنجی )1397(، سیدموسوی، فالحت پیشه بابلی و انجم شجاع )1396( و 
الهامی و همکاران )1396( همسويی دارد. در تبیین وابستگی به شبکه های اجتماعی بر اساس 
سبک دل بستگی ايمن با میانجی تنهايی می توان گفت که زمانی که مادر يا مراقب نوزاد از بدو 
تولد به درستی و به موقع، پاسخگوی نیازهای کودک باشد عالوه بر اينکه باعث می شود نوزاد 
به دنیای اطرافش اعتماد کرده و با خیال راحت به جست و جو بپردازد، باعث به وجود آمدن 
رابطه و تعامل عاطفی مثبتی بین مادر و نوزاد می شود که باعث شکل گرفتن دل بستگی ايمن، 
طی شــدن درست و به موقع مراحل دل بستگی و ســالمت روانی کودک در آينده می گردد. 
از اين روافرادی که احســاس تنهايی ندارند، رضايت، خرســندی و شادمانی زيادی دارند. 
همچنین بر اساس نظريه های شناختی می توان استدالل کرد که نبود احساس تنهايی منجربه 
احساس کفايت می گردد. فردی که احساس تنهايی نمی کند، از سبک سرزنش خود استفاده 
نمی کند، اين امر فرد را از دامنه ای از احساسات منفی از جمله افسردگی دور نگه می دارد و 
فرد مجبور نخواهد شد برای کاهش احساسات و هیحانات منفی خود تالش کند. از آنجايی 
که يکی از راه های کاهش هیجانات منفی در افراد نوجوان اســتفاده از شبکه های اجتماعی 
مجازی اســت، لذا وقتی فرد کمتر از اين فضا اســتفاده کند، کمتر نیز به آن وابسته می شود. 
بنابراين منطقی است که وابستگی به شبکه های اجتماعی بر اساس سبک دل بستگی با میانجی 

تنهايی پیش بینی شود.
در تبیین وابســتگی به شــبکه های اجتماعی بر اساس دل بســتگی ناايمن دوسوگرای 
اضطرابی و اجتنابی با میانجی تنهايی می توان گفت چنانچه مراقبت از فرد در دوران کودکی با 
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حساسیت و پاسخگويی همراه نباشد، دل بستگی ناايمن در فرد در سال های بعد شکل می گیرد 
و تصوير او از ديگران به عنوان افرادی دســتنايافتنی و اعتماد ناپذير شــکل خواهدگرفت.. 
چنین فردی که در گذشــته از يک مراقب پاسخگو و حساس به نیازهای وی بهره مند نبوده 
است، خود را شايسته دريافت مراقبت همراه با حساسیتنمی داند.. اگر اين ادراک ناسالم مانع 
از شکل گیری روابط میان فردی حمايت کننده شود فرد را در معرض خطر برخی مشکالت 
عاطفی- اجتماعی قرار می دهد که در نوجوانان تنها تجربه می شــود. از آنجايی که انســان 
موجودی اجتماعی است و نمی تواند به راحتی با احساس تنهايی خود کنار آيد، لذا برای فرار 
از احساس تنهايی دنبال راهی می گردد که در اين شرايط بهترين مکان هم برای رفع تنهايی و 
هم برای تعامالت اجتماعی با ديگران، شبکه های اجتماعی مجازی است. بنابراين احساس 
تنهايی ای که به واسطه دل بستگی ناايمن در افراد نوجوان به وجود آمده است، بیانگر کاستی 
و کمبود در برقراری روابط و پیوندهای عاطفی با ديگران است که می تواند منجربه تعارضات 
بین فردی با ديگران شود و همچنین موجب وابستگی به فضای مجازی به عنوان يک عامل 
آرام بخش گردد. بنابراين منطقی است که وابستگی به شبکه های اجتماعی بر اساس دل بستگی 

ناايمن دوسوگرای اضطرابی و اجتنابی با میانجی تنهايی پیش بینی شود.
از محدوديت های عمده اين مطالعه مقطعی بودن آن بود. محدوديت تبیین عّلی مطالعات 
همبســتگی نیز از جمله محدوديت های اين تحقیق است. در پژوهش حاضر گروه نمونه، 
دانش آموزان شــهر تهران را شامل می شد که اين امر تعمیم نتايج به گروه ها و جوامع ديگر 
را دشوار می سازد. پیشنهاد می شود پژوهش های مشابه در شهرها و فرهنگ های ديگر برای 
شــناخت عوامل مؤثر بر وابستگی به شبکه های اجتماعی بر روی دانش آموزان اجرا شود. 
انجام پژوهش های بیشتر بر روی نمونه های ديگر مانند دانش آموزان پسر و دانشجويان جهت 
تعمیم نتايج از اهمیت بسزايی برخوردار است. در پژوهش های آينده از حجم نمونه باالتر 
و روش های پیچیده تر آماری که امکان تحلیل عمیق تر و نتیجه گیری بهتر را فراهم می کنند، 
استفاده شود. استفاده از مطالعات طولی و ساير روش های تحقیق )ترکیبی شامل کیفی و کمی( 
می تواند برای بررسی و شناسايی عوامل مؤثر بر شبکه های اجتماعی مجازی سودمند باشد. 
با توجه به پیامدهای وابســتگی به شبکه های اجتماعی مجازی، از جمله تغییر دادن سبک 
زندگی، به منظور صرف زمان بیشتر در اينترنت همراه، بی توجهی به سالمت خود، اجتناب از 
فعالیت های مهم زندگی، کاهش روابط اجتماعی و بروز مشکالت خانوادگی، مشکالت مالی 
ناشی از هزينه های بهره بردن از اينترنت و خريد آن و نظر به اهمّیت ويژگی های هیجانی و 
تحولی مانند سبک های دل بستگی و احساس تنهايی در سالمت روان و جسمی دانش آموزان 
به عنوان قشر مولد جامعه الزم است تا به پديدة وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی توجه 
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مدل یابی نقش میانجی احساس تنهایی در رابطه بین سبک های دلبستگی با وابستگی شبکه های اجتماعی مجازی

بیشتری از سوی مسئولین به ويژه دست اندرکاران سازمان آموزش وپرورش شود. بر اساس 
يافته های حاصل از اين پژوهش می توان گفت وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی شیوع 
زيادی پیدا کرده است و برای پیشگیری از خطرات و عوارض آن به دست اندرکاران مراکز 
مشاوره و نهادهای ذی نفع پیشنهاد می شود به سبک های دل بستگی و احساس تنهايی توجه 

بیشتری کنند تا از خطرات وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی کاسته شود.
پیشنهاد می شود استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بطور سنجیده )به موقع و به اندازه 
و آگاهانه( استفاده شود تا بتوان عالوه بر برخورداری از مزايای آن از اثرات سوء آن بر زندگی 
دانش آموزان به ويژه بر ســالمت روان پیشگیری کرد. برای جلوگیری از شیوع وابستگی به 
شبکه های اجتماعی مجازی و پیشگیری از افزايش فراوانی آن، توسط سیاست گذاران کالن 
کشور اقداماتی انجام گیرد؛ نظیر آموزش نحوة استفادة صحیح از اينترنت و فضای مجازی 
در مدارس و مراکز مشــاوره. همچنین برگزاری کالس های ورزشــی و برنامه های تفريحی 
از ســوی مدارس و آموزش وپرورش برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان و بر طرف 
نمودن خالءهای زمانی به منظور کاهش زمان اختصاص داده شــده به شبکه های اجتماعی 
مجازی از ســوی آن، آموزش روش های مديريت زمان به آنها در زمینه فعالّیت های روزانه 
جهت نظم دهی به مسئولّیت ها و عملکردهای روزانه و محدود نمودن وابستگی به شبکه های 
اجتماعی مجازی پیشنهاد می شود. همچنین يافته های اين پژوهش عالوه براين که دانش ما 
را درباره عوامل مؤثر در وابســتگی به شــبکه های اجتماعی مجازی افزايش می دهد دارای 
تلويحات کاربردی نیز هست. از نظر کاربردی يافته های اين پژوهش مبنی بر نقش سبک های 
دل بستگی ايمن و ناايمن می تواند مورد توجه کاربران و مسئولین قرار گیرد؛ بنابراين برگزاری 
دوره هايی برای اطالع رســانی و آموزش کاربران از نقش ســبک های دل بســتگی پیشنهاد 
می شود. از طريق آموزش دانش آموزان در زمینه تأثیر سبک های دل بستگی می توان از اعتیاد و 
وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی دانش آموزان کاست. لذا پیشنهاد می شود مشاوران و 
روان شناسان بالینی در درمان وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی، سبک های دل بستگی 

دانش آموزان را در استفاده از اينترنت و شبکه های اجتماعی مجازی، مورد ارزيابی قرار دهند.

سپاسگزاری
مقاله حاضر حاصل کار پايان نامه دکتری تخصصی نويسنده اول در رشته روان شناسی عمومی، مصّوب 
در دانشــگاه آزاد اسالمی واحد رودهن است. نويسندگان از تمامی دانش آموزانی که در اين پژوهش 

شرکت کردند، صمیمانه تشکر می نمايد.
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