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های اجتماعی مجازی های فرزندپروری با میزان فعالیت در شبکههای دلبستگی و سبکابطه سبکر
 آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان سلماسدانش

 
 3، سمانه فتحی آذر*2، پرویز کریمی ثانی1اهلل الهامیشمس

 

 05/03/1396پذیرش:           01/12/1395دریافت: 

 
 

 چکيده

های دلبستگی بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک؛ های فناوری اطالعات هستنداز جدیدترین حوزه های اجتماعی مجازیشبکهزمینه و هدف: پیش

 ه شهرستان سلماس بود.آموزان دوره دوم متوسطهای اجتماعی مجازی دانشهای فرزندپروری با میزان فعالیت در شبکهو سبک

د باشآموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان سلماس میباشد. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانش: طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی میمواد و روش کار

آموز پسر دوره متوسطه )دوم، سوم و چهارم( نفر دانش 2000آموز دختر و دانش 1700آموز شامل دانش 352باشد. بر اساس جدول مورگان نفر می 3700 هاکه تعداد آن

های امه سبکهازن و شیور  و پرسشنساخته(، پرسشنامه سبک دلبستگی ها به پرسشنامه فضای مجازی )محققای انتخاب شدند. آزمودنیگیری تصادفی طبقهبه شیوه نمونه

 .دنتحلیل قرار گرفتتجزیه و  توصیفی و استنباطی )همبستگی و رگرسیون( مورد  ها با استفاده از آمارفرزندپروری بوری  پاسخ دادند. داده

داری با استفاده بیشتر از ( دارای ارتباط مثبت معنی86/0( و مستبدانه )82/0های فرزندپروری سهل گیرانه )که سبک: نتایج آزمون همبستگی نشان داد هایافته

داری ( ارتباط مثبت معنی33/0( و دوسوگرا )28/0من اجتنابی )ای(. دلبستگی نا16/0داری نبود )ارتباط معنی( ولی سبک مقتدرانه دارای 01/0فضای مجازی دارند )

 (.15/0داری نشان نداد )( ولی سبک ایمن ارتباط معنی01/0با استفاده بیشتر از فضای مجازی دارند )

درصد از واریانس استفاده از فضای مجازی را  76گیر، اجتنابی و مقتدرانه تبدانه، آسانهای مس: آزمون رگرسیون گام به گام نشان داد که سبکگیریبحث و نتیجه

 کنند.تبیین می

 فضای مجازی های فرزندپروری،سبک ،های دلبستگیسبک ،آموزاندانش: هاکلیدواژه

 
 1396بهار ، 1-8شماره دوم، ص  اولهای نوین روانشناسی، دوره مجله ایده

 

 09143496856 تلفن: علوم انسانی،دانشکده  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ،رشبست آدرس مکاتبه:

Email: Karimisani.counsel@gmail.com 

 
 مقدمه

در دنیای معاصر این است  4رجسته ارتباطاتهای بیکی از ویژگی

 5های اجتماعی مجازیگیرد. شبکهکه در مقیاسی جهانی صورت می

های ارتباطی ارائه دهندگان فضای عنوان یکی از جدیدترین فناوریبه

های متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جهانی در حوزه

عی موجود، پیدا کردن هستند که به کاربران برای حفظ روابط اجتما

ها و شریک و سهیم شدن در دوستان جدید، تغییر و تکامل سایت

کنند و زمینه عضویت، فعالیت و مشارکت کاربران ها کمک میتجربه
                                                             

 ، دانشکده علوم انسانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایرانروانشناسیآموخته کارشناسی ارشد دانش 1

 دانشگاه آزاد اسالمی، شبستر، ایران )نویسنده مسئول(نسانی، واحد شبستر، دانشکده علوم ا، روانشناسیگروه استادیار  2

 ، دانشکده علوم انسانی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسالمی، شبستر، ایرانروانشناسیارشد  کارشناسی آموختهدانش 3
4 communications 
5 virtual social network 

(. کاربران ایرانی بخصوص جوانان و نوجوانان از 1آورند )را فراهم می

ی متفاوت هااین بستر ارتباط جهانی به دور نمانده و در میان دیدگاه

ای ای، حضور در فضکننده، با استقبال کم سابقهکننده و نفیتأیید

های مجازی کنند. شبکههای اجتماعی مجازی را تجربه میشبکه

توان های مجازی مشهور میزیادی در جهان وجود دارند از جمله شبکه

 آپ، وی چت، اینستاگرام، وایبر، تانگو و ...به فیس بوک، تلگرام، واتس

اشاره داشت که در ایران کاربرانی زیادی دارند. وجود اثرات مثبت 

فضای مجازی از جمله دریافت اطالعات، گذراندن اوقات فراغت، 

 مقاله پژوهشي
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ها و نوع استفاده از یابی و ... استفاده بیش از حد از این شبکهدوست

(، تکانشی بودن 2گیری )ها اثرات و پیامدهای دیگری از جمله گوشهآن

 خصوص توان نام برد. در( و ... را می4رد شناختی مختل )(، عملک3)

عنوان به ار عواملی اخیر مطالعات به فضای اینترنتی، اعتیاد شناسیعلت

 هایکنندهبینیپیش از یکی. اندکرده مطرح اختالل اینهای کنندهبینیپیش

 همطالع تعدادی مثال (. برای5است ) جو خانواده اینترنت، به اعتیاد مهم

 در کهاند داشته اشاره خانوادگی به عوامل کره کشور در شده انجام

 اعظم قسمت اگرچه .است بوده اثرگذار نوجوانان در اینترنت به اعتیاد

های نگرش مثل حمایتیهای ویژگی بین ارتباط بر مطالعات این

 نای بااند شده متمرکز خانواده درون همبستگی و والدینی، ارتباطات

 اداعتی با آن رابطه و خانوادگی درباره خشونت هم اندکی عاتاطال وجود

 طتوس انجام شده مطالعه نتیجه مثال برای است. موجود اینترنت به

 تحصیل به مشغول آموزدانش 903 ( روی6) 1چو و کیم پارک، جای،

های نگرش که داد نشان کره کشور در و دبیرستان سطوح راهنمایی در

 خشونت با مواجه و خانواده وادگی، همبستگیخان ارتباطات والدینی،

 ارتباط رد به اینترنت اعتیاد با کودک( علیه والدین خشونت مثال )برای

 2005تا  1991های های خود طی سال( در پژوهش7) 2است. بامریند

کننده نوع تعامل و ارتباط والدین و کودک یعنی روی دو عامل تعیین

مطالعه کرده است. بعد  4کنترل-و توقع 3دهندگیپاسخ-پذیرندگی

پاسخ دهندگی حاکی از میزان گرمی والدین و حمایت از -پذیرندگی

کودک است که موجب افزایش توان ابراز وجود، حرمت خود و اعتماد 

کنترل حاکی از درجه انتظار -شود. بعد توقعبه نفس باال در کودک می

ت های کودک استوالدین از کودک برای تنظیم رفتار و نظارت بر فعالی

ین، کنترل والد-دهندگی و توقعپاسخ-(. بر اساس دو بعد پذیرندگی8)

 اند ازسه سبک فرزندپروری را مشخص نمود که عبارت (7) بامریند

 هایش دریافتبررسی در (7. بامریند )7انگارو سهل 6مستبدانه ،5مقتدارنه

 وسطیمت رلکنت و هستند دهندهو پاسخ پذیرنده که مقتدری والدین که

 در خود اجتماعی فرزندان شایستگی تحول در کنند،می اعمال را

زان می به مستبدانه و انگارانه سهل فرزندپروریهای سبک با مقایسه

 ف،ضعی کنترل و نظارت در مقابل، هستند.کننده تسهیل بیشتری

 و الدینو بین منفی هیجانی ارتباط یک و از کنترل نامتناسب استفاده

 رد آنان رفتاری یا مشکالت کلی بزهکاری با وسیعی طور به کودک

 یا قوی والدینی حمایت نبود واقع (. در10، 9است ) بوده مرتبط آینده

 ارزشمندی و عدم شایستگی احساس به منجر تواندمی همساالن حمایت

 های مجازیاینترنت و شبکه به افراد خانوادگی شرایط چنین در شود

نت و اینتر کنند.می استفاده از واقعیت فراری راهعنوان به مرتبط با آن

                                                             
1 Park, Kim, & Cho 
2 Baumrind 
3 acceptance- responsiveness 
4 demandingness- permissiveness (controlling) 
5 authoritative 
6 authoritarian 
7 permissive 
8 bowlby 
9 attachment figure 

 تهدیدی نه آن در که شودمی امنی جهان هاآن برای های مجازیشبکه

 .چالشی و نه دارد وجود

 داند که در کودکی، بین کودک، دلبستگی را پیوند عاطفی می8بالبی

 رد.گیکننده اصلی اوست( شکل می)که معموالً مراقبت 9و نماد دلبستگی

، الگوهای دلبستگی را 10اینزورث و همکاران در آزمایش موقعیت ناآشنا

ا 12، ناایمن اجتنابی11به انواع دلبستگی ایمن  13و ناایمن دوسوگر

در زمینه مطالعه رابطه اعتیاد به فضای  (.11اند )بندی کردهطبقه

های دلبستگی، در پژوهشی در ترکیه سنورمانچی، گولیو اینترنتی و سبک

( گزارش کردند افراد مبتال به اعتیاد فضای اینترنتی 12) 14و کونکان

 ها افسردگی باالتر، دلبستگی اضطرابینسبت به افراد گروه کنترل، نمره

ین، اند. همچنین ششدیدتر و آشفتگی بارزی در عملکرد خانوادگی داشته

 زا ازبررسی رابطه استفاده مشکلدر تحقیقی به  (13) 15کیم و جانگ

 های دلبستگی پرداختند، نتایجنتی، مصرف الکل و سبکفضای اینتر

های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی، هراس دست آمده نشان داد سبکبه

 16وکنند. لی و وزا از اینترنت را تبیین میو افسردگی، استفاده مشکل

های ( نیز در پژوهشی رابطه میان اعتیاد به فضای اینترنتی و سبک14)

کردند، از خود بیگانگی، ارتباط و اعتماد در سبک دلبستگی را بررسی 

دلبستگی به پدر نشان داد، اعتماد به طور منفی اعتیاد به فضای اینترنتی 

 بررسی به خود مطالعه ( در15) 17زانگ و ، ونگکند. لیبینی میرا پیش

 رپ دانشجویان در به اینترنت اعتیاد و فرزندپروری یهاسبک رابطه

امالً ک فرزندپروری سبک اینترنت به معتاد گروه داد ننشا نتایج داختند.

 محیط که درطوریداشتند. به غیرمعتاد گروه با مقایسه در متفاوتی

 دنکر سرپیچی به تمایل و افراطی مداخله، تنبیه معتادان، خانوادگی

( 16) 18کین و لیونگ، زانگ، ونگ، شی، شین،  .داشت وجود بیشتری

ردی ف بین تئوری دیدگاه از اینترنت به تیاداع بررسی بهای مطالعه در

 به رزندف-والد روابط کیفیت داد نشان مطالعه نتایج و پرداختند سالیوان

 ژوهشپ در کنندگانشرکت فردی بین کیفیت روابط با مثبتی شکل

 فردی، بین داد روابط نشان پژوهش نتایج این بر داشت. عالوه رابطه

به  اداعتیکننده بینیپیش همگی اعیاجتم اضطراب فرزندی،-والد رابطه

 و اضطراب باالی سطوح کنندگان باشرکتکه طوریبه بود. اینترنت

 .بودند عتادم اینترنت به بیشتری میزان به با همساالن تعامل در نارضایتی

های اینترنتی مجازی با توجه به اهمیت دوره نوجوانی و گسترش شبکه

این موضوع بپردازد که آیا  به بررسیپژوهش حاضر سعی بر این امر دارد 

 هایهای دلبستگی و فرزندپروری با میزان فعالیت در شبکهبین سبک

آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان سلماس رابطه اجتماعی مجازی دانش

 وجود دارد؟

10 strange situation 
11 secure 
12 insecure avoidant 
13 insecure ambivalent 
14 Senormanci, Senormanci, Guclu, & Konkan 
15 Shin, Kim, & Jang 
16 Lei & Wu 
17 Li, Wang, & Zhang 
18 Wang, Zhang, Wang, Shi, Shen, Li, & Xin 
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 مواد و روش کار
است و به بررسی رابطه  طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی

 هایهای فرزندپروری با میزان فعالیت در شبکههای دلبستگی و سبکسبک

آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان سلماس اجتماعی مجازی دانش

آموزان پردازد. جامعه آماری: جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانشمی

داد آماری آن باشد که تعدختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر سلماس می

آموز پسر( نفر دانش 2000آموز دختر و دانش 1700باشد )نفر می 3700

دختر( دوره  169پسر و  183آموز )دانش 352بر اساس جدول مورگان 

خاب ای انتگیری تصادفی طبقهمتوسطه )دوم، سوم و چهارم( به روش نمونه

عالیت در شدند. مبنای کلی انتخاب افراد، نحصل در دوره متوسطه و ف

های مجازی به مدت حداقل یکبار در روز و استفاده از حداقل یک شبکه

 شبکه اجتماعی بود.

 ابزارهای پژوهش
ساخته بود که این پرسشنامه محقق :1پرسشنامه فضای مجازی

روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید مربوطه مورد تأیید قرار 

خیلی زیاد تا خیلی سؤال در قالب طیف لیکرت ) 21گرفت و شامل 

 ها وهای مختلف استفاده از فضای مجازی، زمینهباشد و جنبهکم( می

گیرد. دارای یک نمره دالیل استفاده و میزان استفاده از آن را در بر می

باشد. نقطه برش می 84و بیشترین  21باشد. کمترین نمره نهایی می

دارای روایی قابل  باشد. پرسشنامه فضای مجازی از نظر رواییمی 5/52

 92/0باشد. پایایی پرسشنامه فضای مجازی در تحقیق حاضر قبولی می

صورت آزمایشی قبل از دست آمد. در فاصله دوبار اجرای آزمون بهبه

 دست آمد. میانگین کلیبه 82/0نفر پایایی کل مقیاس  50اجرا روی 

 بود. 03/14با انحراف استاندارد  93/14پرسشنامه 

هازن و این مقیاس توسط  :2های دلبستگیسبک پرسشنامه

گویه است و دارای سه زیر  21( ساخته شده است و دارای 17) 3شیور

ذاری گمقیاس سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا است و نمره

 4گیرد. بشارتدر مقیاس لیکرت از هرگز تا تقریباً همیشه صورت می

سنجی ان را مورد ارزیابی وانهای ر( آن را ترجمه کرد و ویژگی18)

و ناایمن  71/0، ناایمن اجتنابی 74/0قرار داد. پایایی برای سبک ایمن 

باشد. در دست آمد و دارای روایی قابل قبولی میبه 69/0دوسوگرا 

 60/0، ناایمن اجتنابی 746/0پژوهش حاضر پایایی برای سبک ایمن 

 دست آمد.به 72/0و ناایمن دوسوگرا 

 هایگیری سبکبرای اندازه: 5های فرزندپروریسبک پرسشنامه

(. 19گردد )( استفاده میPAQفرزندپروری از پرسشنامه اقتدار والدین )

ابزار مورد نظر از سه خرده مؤلفه سبک مقتدر منطقی، سبک مستبدانه 

در طیف لیکرت از کامالً مخالفم  و گیر تشکیل شده استو سبک آسان

م شده است. نظر فرد را در ارتباط با هر عبارت تا کامالً موافقم تنظی

ای، غالمعلی لواسانی، مال احمدی و کنند. در پژوهش اژهبیان می

گیر و ( آلفای کرونباخ برای سبک مقتدرانه، آسان20) 6خضری آذر

باشد و دارای روایی قابل می 95/0و  84/0، 89/0ترتیب مستبدانه به

گیر لفای کرونباخ برای سبک آسانباشد. در پژوهش حاضر آقبولی می

 دست آمد.به 62/0و سبک مستبدانه  70/0، مقتدرانه 78/0

 

 هایافته
نفر دختر  169درصد و  52کنندگان پسر نفر از شرکت 183

 118درصد( نفر پایه دوم،  1/36) 127درصد دختر هستند.  48معادل 

درصد( نفر پایه پیش  4/30) 107پایه سوم و  درصد( نفر 5/33)

( 0/29نفر تجربی ) 102(، 8/35نفر انسانی ) 126باشند. دانشگاهی می

میانگین و ( 1) جدول شماره باشند.( ریاضی می2/35نفر ) 124و 

 دهد.انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش را نشان می

 

 ای پژوهشمیانگین و انحراف استاندارد متغیره(: 1دول )ج
 انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 45/8 22/36 گیرسبک فرزندپروری آسان

 55/9 98/36 سبک فرزندپروری مستبدانه

 23/5 34/31 سبک فرزندپروری مقتدرانه
 05/5 36/21 سبک دلبستگی ایمن

 67/1 23/25 سبک دلبستگی اجتنابی
 98/3 82/28 سبک دلبستگی دوسوگرا

 09/14 78/41 فضای مجازی

 

گیر دارای سبک فرزندپروری آساندهد نشان می( 1) جدول شماره

 سبک مستبدانه با میانگین، 45/8با انحراف استاندارد  22/36میانگین 

و  34/31سبک مقتدرانه با میانگین ، 55/9و انحراف استاندارد  98/36

 ندلبستگی ایمن با میانگیباشد. سبک می 23/5انحراف استاندارد 
                                                             

1 Cypher Questionnaire 
2 Attachment Style Questionnaire 
3 Hazan & Shaver 
4 Besharat 

و  23/25سبک اجتنابی با میانگین  ،05/5و انحراف استاندارد  36/21

و انحراف  82/28و سبک دوسوگرا با میانگین  67/1انحراف استاندارد 

با  78/41باشد. فضای مجازی نیز دارای میانگین می 98/3استاندارد 

 باشد.می 09/14انحراف استاندارد 

5 Parenting Style Questionnaire 
6 Ejhey, Gholamali Lavasany, Mal Ahmad, & Khezry Azar 
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همبستگی پیرسون برای بررسی فرضیه اول و دوم پژوهش از 

 استفاده گردید.

  ه(گیرانهای فرزندپروری )استبدادی، مقتدرانه و سهلفرضیه اول: سبک

 دوره  آموزانهای اجتماعی مجازی دانشبا میزان فعالیت در شبکه

 دست آمده از رگرسیون در جدول شمارهنتایج به دوم متوسطه رابطه دارند.

گیر، اجتنابی و مقتدرانه توان آسان های مستبدانه،سبککه ( نشان داد 2)

ا انجام بینی رتوانند عمل پیشورود به معادله رگرسیونی را دارا هستند و می

 بدهند.
 

 های مجازیکننده فعالیت در شبکهبینیآزمون ضرایب رگرسیون: متغیرهای پیش(: 2جدول )
 معناداری t  دارمق بتا معناداری F  نسبت مجذور ضریب همبستگی نبیمتغیر پیش گام

35/1027 74/0 مستبدانه 1  001/0  86/0  05/32  001/0  

2 
 مستبدانه

75/0 21/542  001/0  
64/0  57/10  001/0  

23/0 گیرآسان  90/3  001/0  

3 

 مستبدانه

76/0 24/376  001/0  

63/0  49/10  067/0  

29/0 گیرآسان  73/4  001/0  
10/0 اجتنابی  39/3  001/0  

4 

 نهمستبدا

70/0 49/286  001/0  

63/0  61/10  221/0  

29/0 گیرآسان  67/4  001/0  
10/0 اجتنابی  63/3  001/0  
05/0 مقتدرانه  19/2  091/0  

 

نشان از ارتباط  (2) جدول شمارهدر  Fدار های معنینسبت

ضرایب تعیین حاصل از  بین و مالک دارد.دار متغیرهای پیشمعنی

گرسیونی حاکی از آن است که در گام اول، ورود سبک نتایج تحلیل ر

 از تغییرات متغیر مالک یعنی استفاده  74/0مستبدانه به تنهایی 

 کند و در گام دوم ورود متغیر بینی میاز فضای مجازی را پیش

 ، در گام سوم با ورود سبک 75/0گیر این مقدار را به سبک آسان

  70/0با ورود سبک مقتدرانه به و در گام چهارم  76/0اجتنابی به 

 رسید.

 های دلبستگی )ایمن، ناایمن و دوسوگرا( فرضیه دوم: سبک

 آموزان دوره های اجتماعی مجازی دانشمیزان فعالیت در شبکه با

( آزمون ضرایب رگرسیون 3)شماره جدول  دوم متوسطه رابطه دارند.

 دهد.را نشان می های مجازیفعالیت در شبکه کنندهبینیمتغیرهای پیش

 های مجازیکننده فعالیت در شبکهبینیآزمون ضرایب رگرسیون: متغیرهای پیش: (3جدول )

 SS df MS F Sig مدل

18/10111 رگرسیون  3 39/3370  68/19  001/0  
83/59585 ماندهباقی  348 22/171    
02/69697 کل  351    

 

 Fنید میزان کطور که مشاهده میهمان( 3) جدول شمارهر د

بینی معنادار است و متغیرها توانایی پیش 001/0( در سطح 68/19)

( سهم 4)شماره جدول  توان عمل رگرسیون را انجام داد.دارند و می

های دلبستگی در تبیین متغیر مالک )میزان بین سبکمتغیرهای پیش

 دهد.را نشان می استفاده از فضای مجازی(

 

 
 در تبیین متغیر مالک )میزان استفاده از فضای مجازی( دلبستگیهای بین سبکی پیشسهم متغیرها :(4جدول )

 بینمتغیرهای پیش مدل
 ضرایب استاندارد شده  ضرایب استاندارد نشده

t Sig 
B ( خطای معیارS.E)  Beta 

ان
زم

هم
 

 025/0 -25/2 -  97/10 -77/24 ثابت
 087/0 30/2 114/0  139/0 319/0 ایمن

 005/0 79/2 160  480/0 34/1 جتنابیا
 001/0 44/4 254/0  202/0 898/0 دوسوگرا

( خروجی اصلی آزمون تحلیل رگرسیون همزمان 4) شمارهجدول 

و  tکه ضرایب استاندارد نشده، خطای معیار، آزمون طوریاست، به

بین محاسبه شده است. در سطح معناداری هر یک از متغیرهای پیش

 های کنندهبینییرها سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا پیشمیان متغ
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 باشند.آموزان میمعنادار میزان استفاده از فضای مجازی در دانش

  هایکو سب و دوسوگرا(جتنابی ا) دلبستگیهای سبک فرضیه سوم:

 فعالیت کنندگی برایبینیگیرانه( نقش پیشفرزندپروری )استبدادی و سهل

 دارند.آموزان دوره دوم متوسطه جتماعی مجازی دانشهای ادر شبکه 

 کنندهبینی( آزمون ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش5)شماره جدول 

 دهد.را نشان می های مجازیفعالیت در شبکه

 
 های مجازیفعالیت در شبکه کنندهبینیپیشآزمون ضرایب رگرسیون: متغیرهای  (:5جدول )

 معناداری t  مقدار بتا معناداری F  نسبت یب همبستگیمجذور ضر بینمتغیر پیش گام

35/1027 74/0 مستبدانه 1  001/0  86/0  05/32  001/0  

2 
 مستبدانه

75/0 21/542  001/0  
64/0  57/10  001/0  

23/0 گیرآسان  90/3  001/0  

3 

 مستبدانه

76/0 24/376  001/0  

63/0  49/10  067/0  

29/0 گیرآسان  73/4  001/0  
10/0 تنابیاج  39/3  001/0  

4 

 مستبدانه

80/0 49/315  001/0  

63/0  61/10  221/0  

29/0 گیرآسان  67/4  001/0  
31/0 اجتنابی  63/3  001/0  

11/0 سبک دلبستگی اجتنابی  19/3  40/0  
23/0 سبک دلبستگی دو سوگرا  11/4  001/0  

 

که نشان داد ( 5) رهدست آمده از رگرسیون در جدول شمانتایج به

گیر، اجتنابی، سبک دلبستگی دوسوگرا و های مستبدانه، آسانسبک

توانند عمل اجتنابی توان ورود به معادله رگرسیونی را دارا هستند و می

( 5) در جدول شماره Fدار های معنیبینی را انجام بدهند. نسبتپیش

ن ضرایب تعیی ک دارد.بین و مالدار متغیرهای پیشنشان از ارتباط معنی

حاصل از نتایج تحلیل رگرسیونی حاکی از آن است که در گام اول، ورود 

از تغییرات متغیر مالک یعنی استفاده از  74/0سبک مستبدانه به تنهایی 

کند و در گام دوم ورود متغیر سبک بینی میفضای مجازی را پیش

 76/0د سبک اجتنابی به ، در گام سوم با ورو75/0گیر این مقدار را به آسان

 رسید. 80/0و در گام چهارم با ورود سبک دلبستگی اجتنابی و دو سوگرا به 

 

 گيریو نتيجهحث ب
 های فرزندپروری سهلنتایج آزمون همبستگی نشان داد که که سبک

داری با ( دارای ارتباط مثبت معنی864/0( و مستبدانه )824/0گیرانه )

( ولی سبک مقتدرانه دارای 01/0فضای مجازی دارند ) استفاده بیشتر از

( و 284/0(. دلبستگی ناایمن اجتنابی )168/0داری نبود )ارتباط معنی

داری با استفاده بیشتر از فضای ( ارتباط مثبت معنی337/0دوسوگرا )

داری نشان نداد ( ولی سبک ایمن ارتباط معنی01/0مجازی دارند )

(، 21) 1پژوهش خسروی و علیزاده صحرائی پژوهش حاضر با (.151/0)

 و (16)ونگ و همکاران (، 15) همکاران(، لی و 6و همکاران ) پارک

آموزان ها دریافتند که در دانش( همخوانی دارد، آن22) 2مینو قون یی پان

دبیرستانی که دارای سبک فرزندپروری استبدادی بودند بیشتر از سایر 

پروری فرزند اما سبک؛ ترنت و فضای مجازی داشتندآموزان اعتباد به ایندانش

 مقتدر ارتباط معناداری با میزان استفاده از فضای مجازی نداشت.

                                                             
1 Khosravi & Alizadeh Sahraei 
2 Pan, Yi-Qun, & Min 

 هب اعتیاد های مهمکنندهبینیپیش از ( یکی5) 3بر اساس نظر یانگ

ر تأثی تحت خانواده یک است. اعضای جو خانواده اینترنت و فضای مجازی

 انرو سالمت تواند بررویمی کارکرد این و رندگیمی قرار خانواده کارکرد

عنوان هب خانواده بگذارد.تأثیر  هاآن اینترنت و فضای مجازی به اعتیاد و افراد

 ردعملک هنگامی که گیردمی قرار آن در فرد که است محیط بیرونی یک

 توانایی اعضا، میان همبستگی )میزان آنهای زیرمجموعه و خانواده ساختار

 ناکار نوعی اعضا و...( به میان امور سازماندهی تعارض، میزان جود،و ابراز

 کهطوریبه گردد تعادل عدم دچار فرد سازگاری آن دنبال به و باشد آمد

 از برای فرد بشود، فرد در ناخوشایندی حالت ایجاد به منجر عدم سازگاری

 زا یکارگیر به در تالش مجدد توازن ایجاد و عدم تعادل حالت بردن بین

 اب تکنولوژی ابزار یکعنوان به اینترنت است. خارجی و درونی نیروهای

 رد ابزارهای محیطی از یکی تواندمی جذابیتی و اطالعاتی وسیع گستره

 .باشد خانواده معیوب کارکرد با فرد سازگارکردن برای تالش جهت

 پذیرنده که مقتدری والدین که دریافت هایشبررسی در (7) بامریند

 تحول در کنند،می اعمال را متوسطی کنترل و هستند دهندهپاسخو 

 فرزندپروریهای سبک با مقایسه در خود اجتماعی فرزندان شایستگی

 در مقابل، .هستندکننده تسهیل میزان بیشتری به مستبدانه و انگارانه سهل

 یجانیه ارتباط یک و از کنترل نامتناسب استفاده ضعیف، کنترل و نظارت

 التیا مشک کلی بزهکاری با وسیعی طوربه کودک و والدین بین منفی

 حمایت نبود واقع (. در10، 9است ) بوده مرتبط آینده در آنان رفتاری

 یعدم شایستگ احساس به منجر تواندمی همساالن حمایت یا قوی والدینی

های اینترنت و شبکه به افراد خانوادگی شرایط چنین در شود ارزشمندی و

 کنند.می استفاده از واقعیت فراری راهعنوان به مرتبط با آن مجازی

 گیر معموال فرزندان ازادی عمل خیلی های با سبک آساندر خانواده

3 Young 
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ها زیادی دارند که فراتر از چارچوب تعریف شده برای نوجوانان است و آن

های های مستبد بر خالف خانوادهدهد. در خانوادهرا معرض خطر قرار می

تدر که رابطه متعادل و حساب شده است بر قدرت والدین بیش از اندازه مق

دان های فرزنکوشند تا رفتارها و نگرششود. والدین مستبد میتأکید می

های خود را در مطابقت با مجموعه استانداردهای تدوین شده از طرف قدرت

برای ها اطاعت را تنها راه دهی، کنترل و ارزیابی کنند. آنباال شکل

جلوگیری از تعارض هنگام اختالف عقاید و رفتارهای کودک با تفکرات 

دانند و معتقدند که کودک باید جایگاه والدین را درک نموده و والدین می

ننده کگیرنده و تعیینای، تصمیمها احترام بگذارد. در چنین خانوادهبه آن

امیال و وظایف دیگر اعضای خانواده فرد مستبد است و چندان به 

 بنابراین در سایه چنین جوی تعارضات؛ شودهای فرزندان توجه نمیخواسته

این بدان معنا است که با  .تواند بین اعضای خانواده شکل بگیردزیادی می

افزایش تعارض، گسستگی و سبک خانوادگی مستبد در خانواده، میزان 

 .یابداعتیاد به اینترنت و فضای مجازی افزایش می

ماتریس همبستگی نشان داد که دلبستگی ایمن با میزان نتایج 

داراد که معنادار  151/0در سطح  103/0استفاده از فضای مجازی ارتباط 

اما دلبستگی ناایمن اجتنابی و دلبستگی ناایمن دوسوگرا با میزان ؛ باشدنمی

ارتباط مثبت  01/0در سطح  337/0و  284/0ترتیب استفاده از فضای به

درصد از واریانس  14های دلبستگی توانایی تبیین داشتند. سبک معناداری

های آموزان دارا بودند. با پژوهشمیزان استفاده از فضای مجازی را در دانش

(، 24) 2آبادهاشمی نصرت خسروشاهی و ،(23) 1، جمهوری و فرخیتوکلی

ک ما بین سبا؛ ( همخوانی دارد13شین و همکاران ) و (52) 3لین، کو و وو

 دلبستگی ایمن با میزان استفاده از فضای مجازی و اینترنت رابطه

های دلبستگی ناایمن با میزان دست نیاوردند. اما بین سبکداری بهیمعن

های مجازی به رابطه معناداری رسیدند. استفاده از اینترنت و شبکه

( گزارش کردند افراد مبتال به اعتیاد فضای 12) همکارانو  سنورمانچی

ینترنتی نسبت به افراد گروه کنترل، دلبستگی اضطرابی شدیدتر و ا

 اند. داشته خانوادگیآشفتگی بارزی در عملکرد 

 توضیح ینچن توانمی دلبستگی، نظریه طبق بر هایافته این تبیین در

 ،ترس احساس فردی بین روابط در ناایمن با دلبستگی اشخاص که داد

 و ردط نگران اضطرابی، با دلبستگی فرادا دارند امنیت عدم و اعتمادیبی

 نندبیمحبت نمی و توجه الیق را خود هاآن هستند. دیگران توسط رهاشدن

 اشخاص این برای نتیجه، در دارند. اجتماعی روابط در کمی خرسندی و

 وها خوشنودی و واقعی زندگی از گریز برای مفری تواند،اینترنت می

 ناناطمی وتأیید  توجه، برای راهی ینترنت راا اشخاص، این باشد.ها ناکامی

 اعیاجتمهای جنبه به توسل با افراد این دانند.می دیگران از گرفتن خاطر

 سهولت و فضای مجازی و اینترنت بودن دسترس در طریق از اینترنت،

 اهشک را شدن طرد از ترس وتأیید  شان به روانی نیازهای دیگران، با تعامل

 بیشتر احساس است ممکن اینترنتیهای ارتباط طریق از هانآ دهند.می

 هاآن که هاستآن حضور خاطر به و هستند دیگران عالقه مورد که کنند

                                                             
1 Tavakoly, Jomhory, & Farokhy 
2 Khosroshahy & Hashemy 

 دیگری رخاط پریشانی منبع به تواند،می اینترنت دارند. بنابراین، حضور هم

 ناایمن دلبستگی با افراد.شود. افراد تبدیل این برای ارتباطی هایراه در

 افراد نبترسند؛ ای وابستگی و صمیمیت از که دارد احتمال بیشتر ابیاجتن

 اجتنابیهای ناایمن نتیجه در . دارند دیگران به نسبت منفی ذهنی الگوهای

 ورید بینند،می اعتماد غیرقابل را دیگران کهاین دلیل به روابط رودررو، از

 به نیاز که مجازی زندگی و روابط که به دارد بیشتری احتمال و کرده

 لدلی به چنین افرادی، شوند. متمایل ندارد، زیادی عاطفی گذاریسرمایه

 اینترنت و در بودن گمنام جذب دیگران، با فاصله حفظ به شانگرایش

 در کمتری مسؤلیت و ریسک که از آنجا و شوندمی فضای مجازی

های ملتعا برای را و فضای مجازی اینترنت دارد، وجود اینترنتیهای تعامل

( بر طبق 16) ونگ و همکاران .(23بینند )می تهدیدکننده کمتر اجتماعی

فرزند  –دیدگاه تئوری بین فردی سالیوان معتقدند که کیفیت روابط والد 

به شکل مثبتی با کیفیت روابط بین فردی رابطه دارد. روابط بین فردی، 

ه اعتیاد ب کنندهبینیپیشفرزندی، اضطراب اجتماعی همگی -رابطه والد

های پژوهش نبود ابزار اینترنت و فضای مجازی هستند. یک از محدودیت

استاندارد در زمینه فضای مجازی بود که ممکن است در پژوهش حاضر 

آموزان توانند با شناسایی دانشدر مدارس مشاوران میتأثیرگذار بوده باشد. 

زمینه  ناایمن گیر و استبدادی و دلبستگیهای فرزندپروری آسانبا سبک

وه استفاده از فضای مجازی را برای آنان فراهم نمایند. حالزم جهت آموزش ن

گیر یا استبدادی هستند و های آسانآموزانی که دارای سبکوالدین دانش

های الزم در مورد شیوه ارتباط یا سبک ناایمن دارند مشخص شوند و ضرورت

وزش داده شود. در مدارس با ها آمو نوع فرزندپروری الزم و درست به آن

های اجتماعی ضرورت نحوه استفاده توجه به گسترش فضای مجازی و شبکه

آموزان در قالب بروشور، کتابچه و ... در اختیار و خطرات و منافع برای دانش

  ها گنجانده شود.آموزان قرار داده و یا در قالب یک درس در کتابهمه دانش

 

 شکر و قدردانیت
دانند از اساتید بزرگوار گروه روانشناسی ن برخود الزم مینویسندگا

آموزان خوب متوسطه شهر دانشگاه آزاد تبریز و همچنین همکاران و دانش

 که ما را در این پژوهش یاری نمودند، تقدیر و تشکر به عمل آورند. سلماس
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Abstract 

Background & Aims: 

The aim of this study was to determine the Relationship between attachment and parenting styles with 

activity in social networks of Secondary school students in the city of Salmas. 

Materials & Methods: 

Design the research is correlational study. The study population consisted of all Secondary students (male 

and female) in Salmas city. It is the number 3700 (1700 girls and 2000 boys) According to Morgan 352 

secondary school student were selected (the second, third and fourth). Subjects responded to social 

networks questionnaire (self-made), Hazan and Shaver Attachment Style Questionnaire and parenting style 

questionnaire Buri. Data were analyzed with descriptive and inferential statistics. Test results show that 

permissive parenting styles (0.82) and authoritarian (0.86) have a significantly positive correlation with 

increased use of social networks (0.01). But authoritative style was not significant relationship (0.16). 

Results: 

Avoidant attachment (0.28) and ambivalent (0.33) have a significantly positive correlation with increased 

use of social networks (0.01). However, secure style did not significant relationship with activity in social 

networks (0.15). 

Conclusion: 

Regression analysis showed that parenting styles and attachment styles respectively explain 0.76 of 

variance activity in social networks of Secondary school students. 

Key Words: Attachment styles, Parenting style, Social networks, Students 
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