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 چکیده 

  یو مهارت ها یاجتماع تی نترنت،هویبه ا ادیبا اعت یدلبستگ  یسبک ها یرابطه هدف پژوهش حاضر بررسی

جامعه  است.   پژوهش توصیفی از نوع همبستگیبود. روش تحقیق  زاد اهرآدختر دانشگاه  انیدانشجو یاجتماع

نفر   3000آماری پژوهش کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اهر بود که با بررسی های به عمل آمده حدود 

نفر  بصورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب   340باشند که از این تعداد براساس جدول مورگان می

شدند. ابزارهای اندازه گیری پژوهش پرسشنامه سبک های دلبستگی  کالینز و رید، پرسشنامه اعتیاد به اینترنت  

ها با استفاده از  جزیه و تحلیل دادهتمهارت های اجتماعی ریگو بود. یانگ، هویت اجتماعی صفاری نیا و روشن و 

انجام شد. یافته ها نشان داد اعتیاد به اینترنت براساس   22ورژن  SPSSآزمون رگرسیون چندگانه در نرم افزار 

سبک های دلبستگی قابل پیش بینی هستند و بین سبک دلبستگی ایمن با اعتیاد به اینترنت رابطه معکوس  

. هویت   P<0/05بی و مضطرب با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت وجود داردوجود دارد. بین دلبستگی اجتنا

بین سبک دلبستگی ایمن با هویت اجتماعی اجتماعی براساس سبک های دلبستگی قابل پیش بینی هستند و 

رابطه مثبت وجود دارد. بین دلبستگی اجتنابی با هویت اجتماعی رابطه منفی وجود دارد. بین دلبستگی  

. همچنین مهارتهای اجتماعی براساس سبک های P<0/05هویت اجتماعی رابطه وجود ندارد مضطرب و 

دلبستگی قابل پیش بینی هستند و بین دلبستگی ایمن با مهارتهای اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد ولی بین  

نتیجه می گیریم  . بنابراین P<0/05دلبستگی اجتنابی و مضطراب با مهارتهای اجتماعی رابطه منفی وجود دارد 

که اعتیاد به اینترنت، هویت اجتماعی و مهارتهای اجتماعی براساس سبک های دلبستگی قابل پیش بینی  

هستند و جهت پیشگیری از خطرات و عوارض سبک های دلبستگی ناایمن در دانشجویان، توجه به مالحظات  

 و بجا ضروری به نظر می رسد.   بهداشتی و درمانی در جهت ایجاد دلبستگی ایمن با آموزش های صحیح
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between attachment styles with 
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Internet addiction, social identity and social skills of female students of Azad University of Ahar. 

The research method is descriptive-correlational. The statistical population of the study was all 

female students of Azad University of Ahar, with a survey of about 3,000 people, of which 340 

randomly selected cluster sampling based on Morgan table. The instruments for measuring the 

questionnaire were Collins & Reid Attachment Styles, Yang's Internet Addiction Questionnaire, 

Safari Nia's Clear Identity, and Rigo Social Skills. Data analysis was performed using multiple 

regression test in SPSS version 22 software. The findings show that Internet addiction is 

predictable according to attachment styles and there is an inverse relation between secure 

attachment style and internet addiction. There is a positive correlation between anxiety and 

anxiety attachment with Internet addiction P <0/05. Social identity is predictable based on 

attachment styles and there is a positive relationship between secure attachment style and social 

identity. There is a negative relationship between social anxiety avoidance attachment. There is 

no relationship between anxiety attachment and social identity. P <0/05. Social skills are also 

predictable according to attachment styles and there is a positive relationship between safe 

attachment and social skills, but there is a negative relationship between social anxiety and 

avoidance attachment with social skills (P <0/05).Therefore, we conclude that Internet addiction, 

social identity and social skills are predictable according to attachment styles, and to prevent the 

dangers and complications of insecure attachment styles in students, attention to health and 

therapeutic considerations to provide a safe attachment to training It looks right and proper. 
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 ی اجتماع ی و مهارت ها یاجتماع تینترنت،هویبه ا اد یبا اعت یدلبستگ  یسبک هاه آیا این سوال هستیم؛ ک

 رابطه وجود دارد؟  انیدانشجو

 روش 

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری  

نفر می   3000پژوهش کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اهر بود که با بررسی های به عمل آمده حدود 

ا استفاده از نمونه  نفر بود که این حجم نمونه ب 340باشند.حجم نمونه آماری پژوهش براساس جدول مورگان 

 گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. 

 ابزارهای پژوهش

 ینترنت به ا  یاداعت پرسشنامه -1

  ی شده است. نمره ده یسوال طراح 20در  یانگتوسط  1998در سال  ینترنت به ا یادپرسشنامه اعت

باشد. جمع   یم 100تا  20متفاوت است. دامنه نمره بدست آمده از  5تا  1از  یکرتل یفسواالت بر اساس ط
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در معرض اعتیاد به اینترنت جمع   79تا  50اعتیاد به اینترنت، جمع نمرات بین  عدم  49تا  20نمرات بین 

 دهد.   یاعتیاد به اینترنت افراد را نشان م  100تا  80نمرات بین 

 دلبستگیمقیاس سبک های  -2

مورد  1996به وسیله کالینزوریدتهیه شد و در سال  1990مقیاس دلبستگی بزرگساالن ابتدا در سال 

مبنای نظری این آزمون،نظریه دلبستگی است.مقیاس دلبستگی بزرگساالن که چگونگی  . بازنگری قرار گرفت

عبارت   18قرارمی دهد،دارای  ارزیابی فرد از مهارت های ارتباطی و سبک رابطه صمیمانه وی را مورد بررسی 

درجه ای میزان موافقت یا مخالفتخود با هر یک از عبارات را   5است که پاسخ دهندگان در یک مقیاس لیکرت 

،  12، 8، 6، 1سؤاالت مربوط به سبک دلبستگی ایمن سبک دلبستگی دارای سه سبک است:  بیان می کنند. 

و سبک دلبستگی مضطرب، دوسوگرا   18، 12، 14، 7، 5، 2و سبک دلبستگی اجتنابی شامل سؤاالت  17، 13

شود بنابراین نمرات به دست آمده از این پرسشنامه برای هر یک از  می  15، 11، 10، 9، 4، 3شامل سؤاالت 

 های دلبستگی تعریف عملیاتی آن نوع سبک دلبستگی است.سبک

ضطرب در مورد یک نمونه دانشجویی  ضریب آلفای کرونباخ پرسش های زیرمقیاس های ایمن، اجتنابی و م 

محاسبه شد که نشانه همسانی درونی خوب مقیاس   0/ 85و  84/0، 0/ 85برای کل آزمودنی ها به ترتیب 

(. همچنین روایی همزمان مقیاس دلبستگی از طریق اجرای همزمان مقیاس  1384دلبستگی است )بشارت، 

نفری از   300کوپر اسمیت در مورد یک نمونه دلبستگی بزرگسال مقیاس مشکالت بین فردی و حرمت خود 

آزمودنیها ارزیابی شد. نتایج نشان داد بین نمره آزمودنی ها در سبک دلبستگی ایمن و زیرمقیاس های مشکالت  

( وجود دارد و با مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت  r=-83/0تا  R=0/ 61شخصی رابطه منفی معنی داری  از ) 

( وجود دارد. از سویی بین نمره ازمودنی ها در سبک دلبستگی  r=0/ 41تا  r=0/ 39رابطه مثبت معنی داری از ) 

ناایمن و مقیاس های مشکالت شخصی و عزت نفس رابطه منفی و غیرمنفی دار بدست آمد. این نتایج نشان  

 ( 1384دهنده روایی کافی پرسشنامه سبک های دلبستگی است )بشارت، 

پرسشنامه هویت اجتماعی با توجه به دو  (: 1390و روشن،  پرسشنامه هویت اجتماعی )صفاری نیا -3

(  1390( توسط صفاری نیا و روشن )2008بعد هویت فردی و جمعی برگرفته از نظریات ریچارد چنکینز )

باشد گویه می 20دهی است، مشتمل بر کاغذی و خود گزارش  -ساخته شده است. این پرسشنامه که از نوع مداد

نمره گذاری براساس  .گویه اول نشان دهنده بعد جمعی است 10نشان دهنده بعد فردی و گویه دوم آن  10که 

ماده   20ساخت و بررسی پایایی و روایی پرسشنامه  می باشد. 5تا کامال موافقم  1طیف لیکرت از کامال مخالفم 

دختر،   250موز )دانش آ  550ای هویت اجتماعی در دانش اموزان دبیرستانی به شرح زیر است . بدین منظور 



به صورت خوشه ای چند مرحله ای از   56/16پسر( در مقطع سوم و دوم دبیرستان با میانگین سنی  300

دبیرستان های آذربایجان غریب شدند. با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای حصول پایایی آزمون و  

ای حصول روایی آزمون تجزیه و تحلیل شدند. طبق  تحلیل عاملی روش تقلیل داده ها برای مولفه هالی اصلی بر

به دست آمد که بیانگر پایایی مطلوب   747/0نتایج، همسانی درونی ماده های پرسشنامه هویت اجتماعی برابر با 

درصد   93/45این پرسشنامه است و همچنین تحلیل عاملی نشان داد که این پرسشنامه تنها یک عامل دارد که 

می کند و همه گویه ها در این یک عامل بارگیری می شوند. نتیجه کلی نشان می دهد که  واریانس را تبیین 

پرسشنامه هویت اجتماعی در دانش آموزان ایرانی از پایایی و روایی قابل قبولی برخوردار است و میتواند مورد  

ارنیا ، مریم روشن(.  استفاده محققان و متخصصان روان شناسی اجتماعی و علوم اجتماعی قرار گیرد.)مجید صف

و میانگین   100، بیشترین نمره 20سوال حاصل می گردد. کمترین نمره  20هویت اجتماعی از جمع نمرات هر 

 می باشد. 60متوسط 

 مقیاس مهارتهای اجتماعی  -4

( تهیه  1986)24پرسشنامه مهارت های اجتماعی به منظور سنجش میزان مهارت های اجتماعی توسط ریگو

  18( اصالح گردیده است. این پرسشنامه توسط جوانان و بزرگساالن سنین 2003شده و توسط ریگو و کاناری) 

( درجه بندی شده  5( تا کامأل )1سوال است. پاسخ سواالت از اصال) 29سال تکمیل می گردد و دارای  87تا 

  -4کنترل اجتماعی،  -3بیان هیجانی،  -2بیان اجتماعی،  -1عامل :  6است. این پرسشنامه جهت سنجش 

حساسیت هیجانیمورد استفاده قرار گرفته است. در پرسشنامه   -6حساسیت اجتماعی و -5کنترل هیجانی، 

مهارت های اجتماعی تمامی عامل ها با هم جمع می گردد، بنابراین نمره باال نشان دهنده مهارت اجتماعی باال و  

،  10، 4ی)اجتماع انیبجتماعی پایین است. سواالت گویه ها بدین صورت است: نمره پایین نشان دهنده مهارت ا

 تیحساس (، 28، 23، 18، 11، 8، 5) یاجتماع تیحساس (، 25، 7،13 ی) جانیه انیب(،  19، 16، 12

 (. 26، 21، 15، 9، 3ی)جان یه کنترل ( و  29، 27، 24، 20، 14، 6ی )اجتماع کنترل(، 22، 17، 2، 1ی)جانیه

 نتایج

 آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش. 

 .آماره های توصیفی مؤلفه های سبک دلبستگی، اعتیاد به اینترنت، هویت اجتماعی و مهارت اجتماعی 1جدول  1

کمترین   

 نمره

بیشترین  

 نمره

 انحراف استاندارد میانگین

 
24.Riggio 



سبک های 

 دلبستگی

 37/7 83/15 30 6 دلبستگی ایمن

 26/7 96/17 30 6 دلبستگی اجتنابی

 17/7 27/17 30 6 دلبستگی مضطرب

 99/18 26/53 99 17 اعتیاد به اینترنت

 72/20 65/55 94 20 هویت اجتماعی

 83/27 02/68 140 29 مهارت اجتماعی

 

 

در مؤلفه  . میانگین و انحراف استاندارد داده ها گزارش شده است. نتایج حاصل از داده ها 1در جدول 

گزارش شده   37/7و انحراف استاندارد  15/ 83، میانگین 30، بیشترین نمره 6دلبستگی ایمن؛ کمترین نمره 

است و دلبستگی ایمن در بین پاسخگویان کمی پایین تر از حد متوسط بوده است. دلبستگی اجتنابی؛ کمترین  

،  6و دلبستگی مضطرب، کمترین نمره  7/ 26و انحراف استاندارد  96/17، میانگین 30، بیشترین نمره6نمره 

نشان می دهد دلبستگی اجتنابی و مضطرب در   7/ 17و انحراف استاندارد  17/ 27، میانگین 30بیشترین نمره 

 حد باالتر از متوسط است.

وانحراف استاندارد   26/53، میانگین 99، بیشترین نمره 17در متغیر اعتیاد به اینترنت؛ کمترین نمره 

 ده است و اعتیاد به اینترنت در پاسخگویان در معرض اعتیاد به اینترنت گزارش شده است.گزارش ش  18/ 99

برای بررسی رابطه سبک های دلبستگی با اعتیاد به اینترنت از رگرسیون چندگانه بهره گرفته شد به این  

عنوان متغیرهای مستقل  ( به 3X(، دلبستگی مضطرب ) 2X(، دلبستگی اجتنابی ) 1Xترتیب که دلبستگی ایمن ) 

 (اعتیاد به اینترنت در نظر گرفته شد.Yو متغیر وابسته) 

 . خالصه نتایج مقدار واریانس تبیین شده و معناداری مدل2جدول  2

 شاخص R2 R2 Rتعدیل شده خطای استاندارد برآورد 

063/12 597/0 600 /0 775 /0 1 

 

و سطح معناداری آن بیانگر اثر معنادار متغیرها در معادله رگرسیون است.   F( نسبت3( و)2براساس جدول )

( معنادار  3و  336با درجه آزادی ) 000/0بدست آمد که در سطح  F= 168/ 257در این مرحله اثر رگرسیون 

از واریانس   7/59متغیر با هم  3است یعنی این  597/0محاسبه شده بر اساس این متغیرها  2Rباشد و می

 کنند.  متغیر اعتیاد به اینترنت را تبیین می



 نتایج جدول تحلیل واریانس 3جدول 3

اعتیاد به اینترنت براساس سبک های دلبستگی   4با توجه به ضرایب و سطح معنی داری مندرج در جدول 

اینترنت معنادار بوده است و بین دلبستگی  قابل پیش بینی هستند  یعنی رابطه بین دلبستگی ایمن با اعتیاد به 

( و رابطه بین دلبستگی اجتنابی و  T ،000 /0=P= -880/6ایمن و اعتیاد به اینترنت رابطه معکوس وجود دارد) 

مضطرب با اعتیاد به اینترنت معنادار بوده است و بین دلبستگی اجتنابی و مضطرب با اعتیاد به اینترنت رابطه  

 (. T  ،049/0=P=976/1؛T ،011/0=P= 541/2دارد)مثبت وجود  
 

 . ضرایب استاندارد و استاندارد نشده سبک های دلبستگی و اعتیاد به اینترنت4جدول 4

 ضرایب استاندارد مدل

 نشده

خطای  

 استاندارد

 ضرایب 

 استاندارد شده

t  سطح معناداری 

B  Beta 

 0/ 000 10/ 103  5/ 024 50/ 756 ثابت

 000/0 -880/6 -409/0 153/0 -053/1 دلبستگی ایمن
 011/0 541/2 231/0 238/0 604/0 دلبستگی اجتنابی
 049/0 976/1 182/0 244/0 482/0 دلبستگی مضطرب

 

برای بررسی رابطه سبک های دلبستگی با هویت اجتماعی از رگرسیون چندگانه بهره گرفته شد به این ترتیب  

( به عنوان متغیرهای مستقل و  3X(، دلبستگی مضطرب ) 2X(، دلبستگی اجتنابی )1Xدلبستگی ایمن ) که 

 (هویت اجتماعی در نظر گرفته شد.Yمتغیر وابسته) 

 . خالصه نتایج مقدار واریانس تبیین شده و معناداری مدل5جدول  5

 شاخص R2 R2 Rتعدیل شده خطای استاندارد برآورد 

155/17 315/0 321 /0 566 /0 1 

 

و سطح معناداری آن بیانگر اثر معنادار متغیرها در معادله رگرسیون است.   F( نسبت6( و)5براساس جدول )

( معنادار  3و  336با درجه آزادی ) 000/0بدست آمد که در سطح  F= 52/ 855در این مرحله اثر رگرسیون 

 سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی  مجموع مجذورات  شاخص

 بین گروهی

 درون گروهی

 کل

087 /73454 3 696 /24484 257/168 000 /0 

517/48894 336 519/145  

604/122348 339  



از واریانس   5/31متغیر با هم  3است یعنی این  315/0محاسبه شده بر اساس این متغیرها  2Rباشد و می

 کنند.  متغیر هویت اجتماعی را تبیین می

 . نتایج جدول تحلیل واریانس6جدول6

 

.  هویت اجتماعی دانشجویان براساس سبک های 7با توجه به ضرایب و سطح معنی داری مندرج در جدول 

معنادار بووده اسوت و بوین دلبستگی قابل پیش بینی هستند یعنی رابطه بین دلبستگی ایمن با هویت اجتماعی 

(. رابطه بین دلبستگی اجتنابی T ،001/0=P=497/3دلبستگی ایمن و هویت اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد )

-106/3با هویت اجتماعی معنادار بوده است و بین دلبستگی اجتنابی با هویت اجتماعی رابطه منفی وجود دارد)

=T ،002/0=P رابطه بین دلبستگی .)(367/0مضطرب با هویت اجتماعی معنادار نبود=T ،714/0=P.) 

 . ضرایب استاندارد و استاندارد نشده سبک های دلبستگی و اینترنت و هویت اجتماعی7جدول 7

 ضرایب استاندارد مدل

 نشده

خطای  

 استاندارد

 ضرایب 

 استاندارد شده

t  سطح معناداری 

B  Beta 

 0/ 000 8/ 436  7/ 144 60/ 268 ثابت

 001/0 497/3 271/0 218/0 761/0 دلبستگی ایمن
 002/0 -106/3 -369/0 338/0 -051/1 دلبستگی اجتنابی
 714/0 367/0 044/0 347/0 127/0 دلبستگی مضطرب

 

از رگرسیون چندگانه بهره گرفته شد به این   رابطه سبک های دلبستگی با مهارت های اجتماعیبرای بررسی 

( به عنوان متغیرهای مستقل  3X(، دلبستگی مضطرب ) 2X(، دلبستگی اجتنابی ) 1Xترتیب که دلبستگی ایمن ) 

 ( مهارتهای اجتماعی در نظر گرفته شد.Yو متغیر وابسته) 

 مقدار واریانس تبیین شده و معناداری مدل. خالصه نتایج 8جدول  8

 شاخص R2 R2 Rتعدیل شده خطای استاندارد برآورد 

359/19 516/0 520 /0 721 /0 1 

 

 سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی  مجموع مجذورات  شاخص

 بین گروهی

 گروهیدرون 

 کل

101 /46664 3 700 /15554 855/52 000 /0 

190/98882 336 292/294  

291/145546 339  



و سطح معناداری آن بیانگر اثر معنادار متغیرها در معادله رگرسیون است.   F( نسبت9( و)8براساس جدول )

( معنادار  3و  336با درجه آزادی ) 000/0بدست آمد که در سطح  F= 52/ 855در این مرحله اثر رگرسیون 

از واریانس   6/51متغیر با هم  3است یعنی این  516/0محاسبه شده بر اساس این متغیرها  2Rباشد و می

 کنند.  متغیر مهارتهای اجتماعی را تبیین می 

 . نتایج جدول تحلیل واریانس9جدول  9

 

. مهارتهوای اجتمواعی براسواس سوبک هوای 10با توجه به ضرایب و سطح معنی داری منودرج در جودول 

اجتماعی معنادار بوده است و بین دلبستگی قابل پیش بینی هستند یعنی رابطه بین دلبستگی ایمن با مهارتهای 

(. رابطوه بوین دلبسوتگی T ،000/0=P=207/4دلبستگی ایمن و مهارتهای اجتماعی رابطه مثبت وجوود دارد )

اجتنابی و دلبستگی مضطرب با مهارتهای اجتماعی معنادار بوده است و بین دلبسوتگی اجتنوابی و مضوطرب بوا 

 (. ؛T ،050/0=P=-964/1؛ T ،004/0=P=-934/2مهارتهای اجتماعی رابطه منفی وجود دارد)

 . ضرایب استاندارد و استاندارد نشده سبک های دلبستگی و اینترنت و مهارتهای اجتماعی10جدول 10

 ضرایب استاندارد مدل

 نشده

خطای  

 استاندارد

 ضرایب 

 استاندارد شده

t  سطح معناداری 

B  Beta 

 0/ 000 10/ 549  8/ 062 85/ 044 ثابت

 000/0 207/4 274/0 246/0 033/1 دلبستگی ایمن
 004/0 -934/2 -292/0 382/0 -120/1 دلبستگی اجتنابی
 050/0 -964/1 -198/0 392/0 -769/0 دلبستگی مضطرب

 

 

 بحث و نتیجه گیری 

نتایج حاصل از یافته ها نشان داد که رابطه بین دلبستگی ایمن با اعتیاد به اینترنت معنادار بوده است و بین  

دلبستگی ایمن و اعتیاد به اینترنت رابطه معکوس وجود دارد. رابطه بین دلبستگی اجتنابی و مضطرب با اعتیاد  

طرب با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت وجود دارد و  به اینترنت معنادار بوده است و بین دلبستگی اجتنابی و مض

 سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی  مجموع مجذورات  شاخص

 بین گروهی

 درون گروهی

 کل

938 /136682 3 979 /45560 574/121 000 /0 

857/125918 336 759/374  

794/262601 339  



(،  1393(، توکلی و همکاران )1395زاده و وفایی نجار )با با یافته پژوهشگرانی از جمله مغنی

و   26(، سنورمانچی 2016و همکاران ) 25منیف (، 1391(، پورشریفی و صولتی)1391کریمزادهسورشجانی)

( همسو بوده است. در تبیین فرضیه  2011و همکاران ) 28لین و  (2011و همکاران ) 27(، شین 2014همکاران )

حاضر می توان گفت که اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان اهر تقریبا در معرض خطر مبتال به اعتیاد به  

اینترنت بود و دلبستگی ایمن نیز نزدیک به حد متوسط بوده است ولی میانگین نمرات دلبستگی اجتنابی و  

بیشتر از حد متوسط بوده است و نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نیز رابطه منفی بین اعتیاد به  مضطرب کمی 

اینترنت و دلبستگی ایمن را تائید کرده. یعنی دانشجویان اهر از سبک دلبستگی ایمن متوسط استفاده می کنند  

بت بین سبک های دلبستگی  و در معرض خطر مبتال به اعتیاد به اینترنت قرار گرفته اند و وجود رابطه مث

اجتنابی و مضطرب با اعتیاد به اینترنت بیانگر این است که دانشجویان اهر دچار سبک های دلبستگی اجتنابی و  

مضطربی هستند و همین امر سبب دلبستگی آنها به اینترنت شده  

است.طبقنظریهدلبستگی،میتوانچنینتوضیحدادکهاشخاصبا  

ساسترس،بیاعتمادیوعدمامنیتدارند.افرادبا دلبستگیناایمندرروابطبینفردیاح

-دلبستگیاضطرابی،نگرانطردورهاشدنتوسطدیگرانهستند.آنهاخودراالیقتوجهومحبت نمی

بینندوخرسندیکمیدرروابطاجتماعیدارند.درنتیجه،برایایناشخاصاینترنت 

هاباشد.ایناشخاص،اینترنت  میتواند،مفریبرایگریزاززندگیواقعیوخوشنودیهاوناکامی

رایتوجه،تأییدواطمینانخاطرگرفتنازدیگرانمیدانند.اینافرادباتوسلبهجنبههای  راراهیب

اجتماعیاینترنت،ازطریقدردسترسبودناینترنتوسهولتتعاملبادیگران،نیازهایروانیشان  

بهتأییدوترسازطردشدنراکاهشمیدهند.آنهاازطریقارتباطهایاینترنتیممکناستبیشتر 

ضورآنهاستکهآنهاهمحضوردارند.با  احساسکنندکهموردعالقهدیگرانهستندوبهخاطرح

-اینحال،اینترنتاحساسهایعدمامنیتوبیارزشیشدیداینافرادرابهطورکاملتسکین نمی

دهد.بنابراین،اینترنتمیتواند،بهمنبعپریشانیخاطردیگریدرراه هایارتباطیبرایاینافراد  

  تبدیلشود.افرادبادلبستگیناایمناجتنابیبیشتراحتمالداردکهازصمیمیتووابستگیبترسند؛

هایاجتنابیازروابط اینافرادالگوهایذهنیمنفینسبتبهدیگراندارند.درنتیجهناایمن

رودررو،بهدلیالینکهدیگرانراغیرقابالعتمادمیبینند،دوریکردهواحتمالبیشتریداردکه  
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بهروابطوزندگیمجازیکهنیازبهسرمایهگذاریعاطفیزیادیندارد،متمایلشوند.چنین 

ن،جذبگمنامبودندراینترنتمیشوندواز  افرادی،بهدلیلگرایششانبهحفظفاصلهبادیگرا

آنجاکهریسکومسؤولیتکمتریدرتعاملهایاینترنتیوجوددارد،اینترنترابرایتعاملهای اجتماعیکمترتهدید 

کنندهمیبینند.اینترنتارتباطهایراهدوریرابرایتعاملبادیگرانبهجای  

 ماهنگ هست.مراودههایچهرهبهچهرهفراهممیکند؛کهبااولویتهایبینفردیواستراتژیهایمنفعآلنها ه

نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان داد که رابطه بین دلبستگی ایمن با هویت اجتماعی معنادار بوده  

است و بین دلبستگی ایمن و هویت اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد. رابطه بین دلبستگی اجتنابی با هویت 

تماعی رابطه منفی وجود دارد. رابطه بین  اجتماعی معنادار بوده است و بین دلبستگی اجتنابی با هویت اج

(،  1393دلبستگی مضطرب با هویت اجتماعی معنادار نبود. یافته های پژوهشگرانی از جمله اکتفاپور )

( با یافته های پژوهش بجز در  2011اویالو همکاران )( و 1388(، ممبینی نیا )1390محسنیتبریزی و هاشمی )

ت. در تبیین فرضیه حاضر می توان گفت که دانشجویان اهر از سبک  مؤلفه دلبستگی مضطرب همسو بوده اس 

های دلبستگی ایمنی نزدیک به متوسط برخوردارند و به همین دلیل هویت اجتماعی نیز در بین آنها کمتر از  

حد متوسط بوده است و این امر در نتایج آزمون رگرسیون نیز در مؤلفه های دلبستگی ایمن و اجتنابی بطور  

قابل مشاهده است. یعنی دانشجویانی که از سبک های دلبستگی ایمن استفاده کردند هویت اجتماعی نیز   آشکار

در بین آنها بهتره بوده است و برعکس. همچنین دانشجویانی که سبک های اجتنابی در آنها بیشتر بود، هویت  

بستگی مضطرب با هویت اجتماعی معنادار  اجتماعی نیز در آنها پایین تر بوده است. و دلیل اینکه  رابطه مؤلفه دل

نبوده است، می توان به کم اهمیت شمردن اهمیت پروژه از سوی پاسخ دهندگان، سهل انگاری آنها و زیاد بودن  

 سواالت محقق اشاره کرد که از حوصله پاسخ دهندگان خارج بوده است.

هارتهای اجتماعی معنادار بوده است و  رابطه بین دلبستگی ایمن با منتایج حاصل از یافته های نشان داد 

بین دلبستگی ایمن و مهارتهای اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد. رابطه بین دلبستگی اجتنابی و دلبستگی  

مضطرب با مهارتهای اجتماعی معنادار بوده است و بین دلبستگی اجتنابی و مضطرب با مهارتهای اجتماعی  

( و جوالن و همکاران  1391ی پژوهشگرانی از کریمزادهسورشجانی )رابطه منفی وجود دارد و با یافته ها

( در مؤلفه دلبستگی ایمن همسو بوده و  1396( همسو بوده است و با یافته اسدی و کورش نیا)2013)

دلبستگی اجتنابی و مضطرب همسو نبوده است. در تبیین فرضیه حاضر می توان گفت که هرچه دانشجویان از  

یمنی برخودار باشند مهارتهای اجتماعی نیز در آنها باالتر بوده و برعکس. همچنین هرچه  سبک های دلبستگی ا

سبک های دلبستگی اجتنابی و مضطرب در آنها بیشتر باشد، از مهارتهای اجتماعی کمتری برخودار خواهند بود.  



ن می کنند. افراد با  سبک های دلبستگی شیوه تعامالت اجتماعی و واکنش فرد نسبت به خود و دیگران را تبیی

دلبستگی ایمن نسبت به افراد ناایمن احساسات و افکار خود را راحت تر با دیگران در میان می گذارند و این  

موجب می شود آن ها بتوانند با دیگران همدلی کنند. بنابراین، ارتباط اولیه سالم والد و فرزند موجب دلبستگی  

های آینده خواهد شد و فرد در روابط بین  ارتهای اجتماعی در سالگیری مهایمن می شود که این موجب شکل

فردی، حل مسئله، تصمیم گیری و سازگاری اجتماعی بهتر عمل خواهد کرد. افراد با دلبستگی ایمن که در  

روابط خود پایدار و قابل اعتماد هستند، اغلب در روابط خود احساس رضایت و خشنودی می کنند. آنها به  

راحتی احساسات خود را با دیگران به اشتراك می گذارند و برایشان آسان است که با دیگران رابطه عاطفی برقرار  

کنند و دیگران را دوست داشته باشند و همین امر سبب افزایش مهارتهای اجتماعی در آنها می شود. افراد با  

د احساس ناراحتی می کنند و نمی توانند به طور  سبک دلبستگی اجتنابی از اینکه با دیگران رابطه بر قرار کنن

کامل به دیگران اعتماد کنند و عدم برقراری ارتباط صمیمانه و اجتناب از دیگران سبب می شود که مهارتهای  

 اجتماعی آنان کاسته شود. 

  با توجه به وجود رابطه بین سبک های دلبستگی و اعتیاد به اینترنت و پیامدهای آن برای دانشجویان  -

از جمله تغییر دادن سبک زندگی به منظور صرف زمان بیشتر در اینترنت، بی توجهی به سالمت  

خود، اجتناب از فعالیت های مهم زندگی، کاهش روابط اجتماعی و بروز مشکالت خانوادگی، مشکالت  

ی در  مالی ناشی از هزینه های بهره بردن از اینترنت و نظر به اهمیت مهارتهای اجتماعی و بین فرد

سالمت دانشجویان به عنوان قشر مولد جامعه الزم است تا به پدیده اعتیاد به اینترنت توجه بیشتری  

شود. بنابراین شیوع اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان اهر در حال افزایش است و جهت پیشگیری 

جهت ایجاد  از خطرات و عوارض آن در دانشجویان، توجه به مالحظات بهداشتی و درمانی در 

 دلبستگی ایمن با آموزش های صحیح و بجا ضروری به نظر می رسد.

شود با  با توجه به وجود رابطه بین سبک های دلبستگی و هویت اجتماعی دانشجویان پیشنهاد می  -

های  گیری هویت در آنان، دانشجویان را به سمت تثبیت سبکآموزش دانشجویان و کمک به شکل

 .  تر سوق دهند هویت سالم 

با توجه به وجود رابطه بین سبک های دلبستگی و مهارت های اجتماعی پیشنهاد می شود با آموزش   -

دانشجویان و کمک به شکل گیری سبک های دلبستگی ایمن در آنان، دانشجویان را به سمت  

 مهارتهای اجتماعی سالم تر سوق داد.  
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