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های  بستگی تأثیر زیادی بر استفاده اعتیادآور از سایت های دل دهد که سبک تحقیقات گذشته نشان می

بستگی بزرگساالن با  های دل سبک ضر، بررسی رابطه های اجتماعی آنالین دارد. هدف پژوهش حا  شبکه
ای حمایت اجتماعی آنالین است. جامعه  های اجتماعی آنالین با نقش واسطه های شبکه اعتیاد به سایت

از  1400آماری این پژوهش، کابراین فضای مجازی ساکن استان کردستان بودند که در اسفندماه سال 
آپ، توئیتر، یوتیوب، فیسبوک،  آنالین )اینستاگرام، تلگرام، واتسهای اجتماعی  حداقل یکی از شبکه

نفر  ۳۸4کردند. نمونه شامل   یابی مانند تیندر( استفاده می های دوست ها یا برنامه چت، ایمیل و سایت اسنپ
)بر اساس فرمول کوهن؛ برای جامعه محدود و حجم نامعین( از کاربران فضای مجازی بود که به روش غیر 

، Collins & Read (1990)بستگی بزرگساالن  های دل سبک  مالی انتخاب شده بودند و به پرسشنامهاحت
(، و مقیاس 1۳۹۵احمدی و همکاران )  های اجتماعی مبتنی بر موبایل خواجه مقیاس اعتیاد به شبکه
آماری توصیفی و  های ها از روش پاسخ دادند. برای تحلیل داده Nick, et al (2018) حمایت اجتماعی آنالین

 spss23افزار  زمان و ضریب همبستگی پیرسون( در نرم استنباطی )میانگین، انحراف معیار، رگرسیون هم
بستگی اضطرابی/ دوسوگرا و اجتنابی  های دل  دهد که بین سبک های پژوهش نشان می استفاده شد. یافته

  معنادار وجود دارد. اما رابطه سبک های اجتماعی آنالین رابطه مثبت های شبکه با اعتیاد به سایت
  های اجتماعی آنالین معنادار نیست. همچنین، بین سبک های شبکه بستگی ایمن با اعتیاد به سایت دل
های  بستگی اضطرابی/ دوسوگرا با حمایت اجتماعی آنالین رابطه مثبت معنادار وجود دارد، اما بین سبک دل
جتماعی آنالین رابطه معنادار وجود ندارد و نیز بین حمایت اجتماعی بستگی اجتنابی و ایمن با حمایت ا دل

ها از  های اجتماعی آنالین رابطه مثبت معنادار وجود دارد. تحلیل داده های شبکه آنالین با اعتیاد به سایت
دهد که حمایت اجتماعی آنالین به عنوان متغیر میانجی، اثر جزئی در رابطه  نشان می VAFطریق شاخص 

 های اجتماعی آنالین دارد. های شبکه بستگی بزرگساالن و اعتیاد به سایت های دل ن سبکبی
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 مقدمه

های اجتماعی  های شبکه افراد از سایت  های اخیر، شاهد افزایش قابل توجه استفاده در سال

. استفاده از (Kuss & Griffiths, 2017., Aboujaoude & Starcevic, 2015)ایم.  نالین بودهآ

متحده حدود هفت نفر  های اجتماعی، پدیده روزافزون قرن بیست و یکم است. در ایاالت رسانه

های اجتماعی برای ارتباط با دیگران، دریافت محتوای خبری،   نفر از رسانه 10از هر 

. (Pew Research Center, 2018)کنند  ی اطالعات و سرگرمی خود استفاده میگذار اشتراک

های اجتماعی آنالین به  های شبکه  طبق تحقیقات اخیر، افراد جوان به طور فراگیر از سایت

گیری هویت، ارتقای اجتماعی )افزایش موقعیت  دالیل مختلفی ازجمله سرگرمی، شکل

کنند  نالین( و حفظ ارتباطات بین فردی استفاده میاجتماعی آفالین از طریق تعامالت آ

(Ifinedo, 2016)تواند نویدهایی را برای جبران کاهش تعامل اجتماعی  هایی می . چنین استفاده

 ,Antoci)چهره به چهره و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی ناشی از آن داشته باشد 

Sabatini, & Sodini, 2015)توانند بستری را برای افراد فراهم کنند  ماعی میهای اجت  . رسانه

که بر موانع فاصله و زمان غلبه کنند تا با دیگران ارتباط برقرار کرده و مجدداً ارتباط برقرار 

 خود را گسترش داده و تقویت کنند باشد  ها و تعامالت آفالین کنند و به این وسیله، شبکه

(Hall, Kearney, & Xing, 2018., Antoci, Sabatini, & Sodini, 2015., Subrahmanyam, 

Reich, Waechter, & Espinoza, 2008). های  کنند که شبکه اکنون محققان استدالل می

گیری و یا حفظ سرمایه اجتماعی آفالین را افزایش  های اجتماعی آنالین فرصت شکل رسانه

 .(Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007., )Steinfield, Ellison, & Lampe, 2008دهند  می

Valenzuela, Park, & Kee, 2009,.  ،برای مثالEllison, Steinfield, & Lampe, (2007) 

ها( سرمایه  های پیوند )در یک گروه( و پل زدن )در بین گروه دریافتند که جدا از شکل

ط فیزیکی با یک سازد تا پس از قطع ارتبا اجتماعی، ابزارهای شبکه آنالین افراد را قادر می

شبکه اجتماعی، در ارتباط باقی بمانند و در نتیجه از نوعی سرمایه اجتماعی به نام سرمایه 

  های شبکه در کنار تأثیرات مثبتی که استفاده از سایتاجتماعی حفظ شده بهره ببرند. 

و دسترسی آسان به  (Chen, 2019)اجتماعی آنالین از نظر توسعه و حفظ روابط موجود 

هایی در مورد  دارند، نگرانی (D’Arienzo, Boursier, & Griffiths, 2019)العات مختلف اط

های اجتماعی و اعتیاد به  های شبکه ازحد از این سایت پیامدهای منفی مرتبط با استفاده بیش

ازحد در مورد  های اجتماعی به نگرانی بیش های شبکه آنها مطرح شده است. اعتیاد به سایت
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های  کنترل برای ورود به شبکه ای غیرقابل اجتماعی اشاره دارد که به وسیله انگیزه های رسانه

های اجتماعی  های شبکه اجتماعی یا استفاده از آنها و صرف زمان و تالش زیادی در این سایت

 & ,Andreassen, Torsheim)زند  های مهم زندگی آسیب می آید که به سایر حوزه به وجود می

Pallesen, 2014)های اجتماعی را با  های شبکه . مطالعات اخیر، ارتباط استفاده از سایت

 ,Twenge)اند  مثال افسردگی( گزارش کرده عنوان پیامدهای منفی برای سالمت روان )به

Martin, & Campbell, 2018)بستگی ناایمن مرتبط است  ، همچنین با دل(Marsha, Jeanne, 

& Michael, 1977). های مختلفی را برای تعامل با توجه  های اجتماعی، ویژگی کههای شب سایت

رسانی،  مثال، پیام عنوان دهند. به بستگی ارائه می به انتظارات و نیازهای مرتبط با دل

 (Kaplan & Haenlein, 2010).گذاری و اظهار نظر در مورد اطالعات، تصاویر و ویدئوها  اشتراک

بستگی و استفاده  مفید برای بررسی رابطه بین سبک دلرویکرد استفاده و خشنودی، چارچوبی 

رویکرد استفاده  .(Baek, Cho, & Kim, 2014)کند  های اجتماعی فراهم می های شبکه از سایت

. 1بستگی( تمرکز دارد:  شناختی )مثالً سبک دل های اجتماعی و روان و خشنودی بر خاستگاه

. 2کنند )انگیزه(، که منجر به  ی جمعی ایجاد میها  نیازهایی که انتظاراتی را در مورد رسانه

. رضایتمندی و موارد دیگر )ناخواسته( ۳شود )رفتارها( و درنتیجه،  الگوهای استفاده متفاوت می

های  های مختلف سایت  . با کنار هم قرار دادن جنبه(Katz & Foulkes, 1962)نتایج )پیامدها( 

،  ه اصل رویکرد استفاده و خشنودی )انگیزه، فعالیتهای اجتماعی آنالین با توجه به س  شبکه

اند. برای پاسخ به این سؤال  ناپذیر از شروع و حفظ روابط تبدیل شده پیامد(، به بخشی جدایی

های اجتماعی آنالین، کاربران را به هم متصل یا از هم جدا  های شبکه که آیا و چگونه سایت

های اجتماعی آنالین برای تعامل با دیگران در  کهکنند، مهم است که بدانیم چگونه از شب می

شود  های رابطه، رفتارها و پیامدهای مرتبط استفاده می های فردی در انگیزه رابطه با تفاوت

(Stoven & Herzberg, 2020)بستگی یک سازه معتبر و  . ثابت شده است که سبک دل

؛ بنابراین (Brennan, Clark, & Shaver, 1998)هاست  اعتماد برای سنجش این تفاوت قابل

های  بستگی، استفاده از سایت منطقی است انتظار داشته باشیم که تفاوت در سبک دل

های  بستگی بر تفاوت کند. شواهد زیادی وجود دارد که دل های اجتماعی را هدایت می شبکه

 ,Priel & Shamai)گذارد  های آفالین تأثیر می فردی در ادراک حمایت اجتماعی در محیط

1995., Florian, Mikulincer, & Bucholtz, 1995., Anders & Tucker, 2000).  بزرگساالن

بستگی ایمن اغلب مطمئن هستند که حمایت اجتماعی برای آنها در دسترس است و از  با دل
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بستگی  کنند راضی هستند. در مقابل، بزرگساالن مبتال به دل حمایت اجتماعی که دریافت می

کنند و از حمایت اجتماعی که  دهند که حمایت اجتماعی کمتری دریافت می زارش میناایمن گ

بستگی  های دل گیری حال، ارتباط بین جهت کنند رضایت کمتری دارند. بااین دریافت می

بزرگساالن و درک حمایت اجتماعی آنالین ممکن است متفاوت باشد. مطالعات قبلی نشان داد 

کنند تا به دنبال حمایت اجتماعی و آسایش  مضطرب تالش میبستگی  که افراد دارای دل

آنها اغلب نگران هستند که  (Hart, Nailling, Bizer, & Collins, 2015).آنالین باشند 

کنند تا حد امکان از نظر عاطفی به دیگران نزدیک   دوستانشان آنها را رها کنند و سعی می

تر هستند و رفتارهای جستجوی  به بازخورد حساس شوند. این افراد در مقایسه با دیگران نسبت

 ,Hart, Nailling, Bizer)دهند  های اجتماعی نشان می های شبکه بازخورد بیشتری را در سایت

& Collins, 2015)طورکلی  بستگی اجتنابی هستند، به حال، افرادی که دارای بعد دل . بااین

خویش با ابراز اتکای به نفس، حفظ فاصله  بستگی خود را برای مهار نیازهای روانی سیستم دل

های  عاطفی از دیگران و سرکوب نیازهای خود به حمایت اجتماعی، مانند الیک، نظرات و پست

. همچنین، حمایت اجتماعی آنالین از (Stoven & Herzberg, 2020)کنند  دیگران، غیرفعال می

 ,Lin)ها دارد  ه مداوم از این سایتهای اجتماعی مجازی، ارتباط مستقیم با استفاد طریق شبکه

Zhang, & and Li, 2016) کننده مهم اعتیاد به آنها است  بینی و همچنین یک پیش(Masur, 

Reinecke, Ziegele, & Quiring, 2014).  بنابراین، بسیاری از محققان عوامل مرتبط با اعتیاد

بستگی بسیار  د که در میان آنها دلان را مورد بررسی قرار داده های اجتماعی های شبکه سایت به

بستگی و  های دل اساسی در رابطه بین سبک  حال، مکانیسم مورد توجه قرار گرفته است. بااین

نامشخص است. شناسایی مکانیسم زیربنایی در  آنالین های اجتماعی های شبکه سایت اعتیاد به

تواند به محققان  ای اجتماعی، میه های شبکه بستگی بزرگساالن و اعتیاد به سایت رابطه بین دل

اجتماعی مجازی   های های شبکه ساز از سایت که چرا برخی افراد به استفاده مشکل در درک این

مؤثر برای استفاده   شوند و همچنین به توسعه اقدامات پیشگیرانه در مداخله مبتال می

 های اجتماعی آنالین کمک کند. های شبکه ساز از سایت مشکل

های اجتماعی مجازی، یا رابطه  های شبکه بستگی و اعتیاد به سایت ابطه بین دلاگرچه ر

مثال  عنوان های اجتماعی آنالین در تحقیقاتی )به بین حمایت اجتماعی آنالین و اعتیاد به شبکه
(Lin, Zhang, & and Li, 2016., Stoven & Herzberg, 2020., Masur, Reinecke, Ziegele, 

& Quiring, 2014) ای  بررسی شده است، اما تاکنون تحقیقی که به بررسی نقش واسطه

های  بستگی بزرگساالن و اعتیاد به سایت های دل بین سبک  حمایت اجتماعی آنالین در رابطه
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های اجتماعی آنالین بپردازد، در ایران صورت نگرفته است. لذا، انجام چنین پژوهشی  شبکه

 رسد. ضروری به نظر می

های  گویی به این سؤال است که آیا بین سبک هدف پژوهش حاضر، پاسخ بنابراین،

ای  های اجتماعی آنالین، با نقش واسطه های شبکه بستگی بزرگساالن با اعتیاد به سایت دل

زیر مورد بررسی   های حمایت اجتماعی آنالین رابطه وجود دارد؟ برای تحقق این هدف، فرضیه

 قرار گرفت:

های اجتماعی آنالین،  های شبکه گی بزرگساالن با اعتیاد به سایتبست های دل بین سبک

 رابطه وجود دارد.

 بستگی بزرگساالن با حمایت اجتماعی آنالین، رابطه وجود دارد. های دل سبک  بین

های اجتماعی آنالین، رابطه  های شبکه بین حمایت اجتماعی آنالین، با اعتیاد به سایت

 وجود دارد.

 پیشینه پژوهش

Liu & Ma (2018) های اجتماعی آنالین  بستگی و اعتیاد به شبکه در پژوهش خود با عنوان دل

ای از دانشجویان  با اثر میانجی ترس از دست دادن و حمایت اجتماعی آنالین که در نمونه

چینی انجام شد، دریافتند که ترس از دست دادن و حمایت اجتماعی آنالین، به صورت مستقیم 

های اجتماعی مجازی نقش  بستگی و اعتیاد به شبکه در رابطه بین اضطراب دل و غیر مستقیم

بستگی و  ای مثبت معنادار دارد. اما حمایت اجتماعی آنالین، رابطه بین اجتناب دل واسطه

 کند. گری می های اجتماعی آنالین را به صورت منفی میانجی اعتیاد به شبکه

 Kim, Kim, & Cho (2017) عنوان اعتیاد به گوشی هوشمند بر اساس  در تحقیقی با

ای تنهایی و افسردگی، به این نتیجه رسیدند که تنهایی و  بستگی با اثرات واسطه نظریه دل

بستگی و اعتیاد به گوشی هوشمند اثرات میانجی معنادار  افسردگی در رابطه بین اضطراب دل

 دار وجود ندارد.  د رابطه معنیبستگی با اعتیاد به گوشی هوشمن دارند. اما بین اجتناب دل

Shan, Ishak, & Li (2021) شناختی به  در پژوهشی با عنوان حساسیت طرد و سرمایه روان

های اجتماعی آنالین، نشان  های شبکه بستگی و اعتیاد به سایت های دل عنوان واسطه بین سبک

بستگی ناایمن و  دلهای  شناختی در رابطه بین سبک روان  دادند که حساسیت طرد و سرمایه

های اجتماعی آنالین، نقش میانجی معنادار دارند. همچنین رابطه   های شبکه اعتیاد به سایت

 دار است. های اجتماعی معنی  های شبکه بستگی ناایمن و اعتیاد به سایت دل
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Young, Kolubinski, & Frings (2020)  در تحقیق خود با عنوان رابطه استفاده از

گر  های اجتماعی مجازی با سالمت روان و رضایت از زندگی با نقش تعدیل کههای شب سایت

های اجتماعی با سالمت روان و رضایت  های شبکه بستگی، دریافتند که بین استفاده از سایت دل

بستگی باال و اجتناب  از زندگی رابطه منفی وجود دارد. این رابطه در افراد با اضطراب دل

 تر بود. بستگی پایین، قوی دل

Stoven & Herzberg (2020)  در پژوهش خود با عنوان مرور سیستماتیک رابطه بین

بستگی، به این نتیجه رسیدند که  های دل های اجتماعی و سبک های شبکه استفاده از سایت

های اجتماعی مجازی را  های شبکه ساز از سایت بستگی ناایمن، استفاده مشکل های دل سبک

 کند. بینی می پیش

D’Arienzo, Boursier, & Griffiths (2019)  در یک تحقیق مروری با عنوان اعتیاد به

بستگی؛ مروری بر ادبیات سیستماتیک، دریافتند که بین  های دل های اجتماعی و سبک رسانه

بستگی ناایمن )اضطراب و اجتناب( و استفاده شدید و ناکارآمد از اینترنت و  های دل سبک

 دار وجود دارد. ی رابطه مثبت معناهای اجتماع رسانه

 چارچوب نظری پژوهش

 بستگی بزرگساالن دل

فردی در بزرگسالی، از تعامالت  کند که روابط بین بستگی بزرگساالن بیان می نظریه دل

گیرد. به گفته بالبی،  شود، نشات می اجتماعی در دوران نوزادی که با مراقبان اولیه تجربه می

روابط که افراد توسط مراقبان خود ایجاد کردند، تأثیر پایداری در  اولین پیوندهای عاطفی

؛ به نقل Bowlby 1۹7۳ ،1۹۸0 ،1۹۸2/1۹6۹,دارند که در طول زندگی ادامه دارد )فردی  بین

(. این تجربیات اساس مدل کاری درونی است که بازنمایی ذهنی از 1۳۹۹از غالمی و یوسفی، 

شود و  پایدار است و به دوران بزرگسالی منتقل می خود و دیگران است. این مدل نسبتاً

 ,.Bartholomew & Horowitz, 1991)دهد  فردی را تشکیل می درنتیجه اساس روابط بین

Hazan & Shaver, 1987., Feeney, Alexander, Noller, & Hohaush, 2003). که  هنگامی

کند.  بستگی ایمن ایجاد می د دلمراقب پاسخگو، در دسترس و قابل اعتماد تلقی شود، یک نوزا

که مراقب اصلی در دسترس نباشد، یا پاسخگو نباشد، یک مدل کاری درونی  حال، هنگامی بااین

که  . درحالی(Bretherton, 1987)بستگی ناایمن ممکن است ایجاد شود  منفی و یک دل
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ران نوزادی دیده بستگی نشان داده شده در بزرگسالی لزوماً با آنچه در دو های دل گیری جهت

تواند تأثیرات  های اولیه می بستگی دهد که دل ، یکسان نیست، اما تحقیقات نشان می شود می

بستگی ناایمن در  (. دو بعد دل1۳۹۹جدی بر روابط بعدی فرد داشته باشد )غالمی و یوسفی، 

. (Brennan, Clark, & Shaver, 1998)بستگی و اجتناب  بزرگساالن وجود دارد: اضطراب دل

فعال مشخص  بستگی بیش بستگی باال( با یک سیستم دل بستگی مضطرب )اضطراب دل دل

بستگی اجتنابی  شود، اما دل شود که منجر به نیاز دائمی به جستجوی حمایت و آرامش می می

شود که منجر به بازداری مستمر نیازهای روابط  فعال مشخص می بستگی کم با یک سیستم دل

 .شود ازحد به خود و فاصله از دیگران می ، اتکای بیشروانی و اجتماعی

 شبکه اجتماعی  سایت

فرم خدمات آنالین یا سایتی تعریف شده است که  به عنوان یک پلت (SNS) سایت شبکه اجتماعی

ها،  های اجتماعی و روابط اجتماعی میان افرادی که عالیق، فعالیت بر تسهیل ساخت شبکه

. شبکه اجتماعی ما را (Wikipedia, 2012)ی مشترک دارند، تمرکز دارد پیشینه، یا ارتباطات واقع

سازد تا ارتباط برقرار کنیم، پست بفرستیم، نظر بدهیم و همچنین سایر تعامالت اجتماعی قادر می

های اجتماعی، افراد و جوامع را قادر  شبکه سازد. ها را ممکن می بین نزدیکان، آشنایان و غریبه

دهد از منابعی مانند  ایه اجتماعی را شکل دهند و حفظ کنند و به افراد اجازه میسازد تا سرم می

 (Viswanath, 2008)اطالعات و حمایت اجتماعی سایر اعضای شبکه استفاده کنند 

 های اجتماعی آنالین های شبکه اعتیاد به سایت

های  د در مورد رسانهازح های اجتماعی آنالین، به عنوان نگرانی بیش های شبکه اعتیاد به سایت

های اجتماعی و صرف زمان و تالش زیاد در این  اجتماعی، ناشی از انگیزه استفاده از رسانه

های اجتماعی، مطالعات، روابط بین فردی، سالمت  ها تعریف شده است که سایر فعالیت رسانه

 ,Kuss & Griffiths, 2011., Kuss & Griffiths)کند  جسمی و سالمت روان را محدود می

2017., Griffiths, 2017). 

 حمایت اجتماعی آنالین

حمایت اجتماعی یک عامل اصلی در سالمت روان است و معموالً به عنوان کمکی تعریف 

فردی دارد، ازجمله اعضای خانواده، دوستان،  شود که توسط کسی که گیرنده با او رابطه بین می
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. (Zimet, Dahlem, Zimet, & Farley, 1988)شود  همکاران یا افراد مهم دیگری ارائه می

های اجتماعی آنالین  شود که افراد از طریق شبکه حمایت اجتماعی آنالین به حمایتی اطالق می

های  ویژه از زمان سایت ها، به کنند. حمایت اجتماعی آنالین در عصر مدرن رایانه دریافت می

ین اهمیت بیشتری یافته است. حمایت های اجتماعی، در مقایسه با حمایت اجتماعی آفال شبکه

های اجتماعی دارای چندین ویژگی  های شبکه شده توسط سایت  اجتماعی آنالین ارائه

های  های شبکه  هایی از نحوه ارائه حمایت عاطفی توسط سایت فرد است. نمونه منحصربه

های دیجیتالی  صرفه به ونعنوان مقر ها که به   مندی ها و عالقه اند از الیک اجتماعی آنالین عبارت

های اجتماعی هستند که ارتباط و تعامل را  هایی در رسانه شوند که نشانه فرازبانی توصیف می

 Hayes, Carr, & Wohn, 2016., Kim)کنند  هایشان تسهیل می بدون زبان خاص مرتبط با پیام

H, 2014). های مختلف  روشتوان به به طور سنتی، ماهیت چندوجهی حمایت اجتماعی را می

بندی کرد. از نظر محتوا، حمایت عاطفی، )بر اساس محتوا یا میزان گرایش یا ذهنیت( طبقه

. در سطح فردی، حمایت اجتماعی را می(House, 1981)اطالعاتی، ابزاری و ارزیابی وجود دارد 

د بر . حمایت درک شده بیانگر این احساس است که فر(Tardy, 1985)توان درک و اجرا کرد 

که حمایت اعمال شده،  این باور است که باید برای کمک به دیگران مراجعه کند، درحالی

 & Kim H., 2014,. Lonnqvist).شود  رفتارها یا اعمال حمایتی به معنای واقعی را شامل می

grobe, 2016)  حمایت اجتماعی ابزاری، عاطفی، اطالعاتی، درک شده و اعمال شده، همگی از

 شوند. های اجتماعی ارائه می های شبکه تطریق سای

 مدل نظری تحقیق

 
های اجتماعی آنالین بر اساس  های شبکه بینی اعتیاد به سایت مدل نظری پیش .1شکل  

 ای حمایت اجتماعی آنالین بستگی با نقش واسطه های دل سبک
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 شناسی روش

گی بزرگساالن با اعتیاد بست های دل که هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه سبک با توجه به این

ای حمایت اجتماعی آنالین است و  های اجتماعی آنالین با نقش واسطه های شبکه به سایت

شود، روش پژوهش حاضر، توصیفی، از نوع همبستگی است.  رابطه بین متغیرها بررسی می

ماه جامعه آماری این پژوهش، کاربران فضای مجازی ساکن استان کردستان بودند که در اسفند

آپ، توئیتر،  های اجتماعی آنالین )اینستاگرام، تلگرام، واتس از حداقل یکی از شبکه 1400سال 

یابی مانند تیندر( استفاده  های دوست ها یا برنامه چت، ایمیل و یا سایت یوتیوب، فیسبوک، اسنپ

کاربران  که همه کردند. چون جامعه آماری پژوهش، کاربران فضای مجازی بودند و امکان این می

 ۳۸4شانس مساوی برای شرکت در پژوهش داشته باشند وجود نداشت، بنابراین، نمونه شامل 

آماری( از کاربران فضای مجازی بود که به روش   نفر )بر اساس فرمول کوهن؛ و حجم جامعه

های ورود به پژوهش، عبارت بودند از آشنایی با  غیر احتمالی انتخاب شده بودند. مالک

آگاهانه   های اجتماعی، رضایت اجتماعی آنالین، استفاده از حداقل یکی از این شبکه های شبکه

 های ورود. های خروج عبارت بودند از نداشتن هر یک از مالک برای شرکت در پژوهش و مالک

 ابزارهای پژوهش

 Collins & Read (1990)این پرسشنامه توسط  (:RAAS1بستگی کولینز و رید ) مقیاس دل

بستگی بزرگساالن  های دل و با هدف ارزیابی سبک Hazan & Shaver (1987)اس نظریه بر اس

گویه و سه زیرمقیاس اضطرابی، نزدیک بودن و وابستگی است که  1۸ساخته شده است. دارای 

بستگی دوسوگرا/ اضطرابی، ایمن و اجتنابی مطابقت دارد. هر  های دل به ترتیب با سبک

، 7، ۵، 2های   بستگی ایمن، گویه دل 17, 1۳, 12، ۸، 6، 1های   یهگویه است. گو 6زیرمقیاس 

بستگی اضطرابی را  دل 1۵، 11، 10، ۹، 4، ۳های  بستگی اجتنابی و گویه دل 1۸، 16، 14

گذاری  شوند. نمره گذاری می به صورت معکوس نمره 1۸، 17، 16، ۸، 6, ۵های  سنجد. گویه می

 6گیرد. نمرات  )کامالً موافق( صورت می 4مخالف( تا  آن روی مقیاس لیکرت از صفر )کامالً

 & Collins (1990آید. ) ماده هر زیرمقیاس باهم جمع شده و نمره زیر مقیاس به دست می

Read و برای  ۸0%، اجتنابی %۸2بستگی ایمن  مقدار آلفای کرونباخ را برای زیر مقیاس دل

مقدار آلفای  (1۳۹۹ققی و نسائی مقدم )فرهادی، محبه دست آورند. در ایران  %۸۳اضطرابی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Revised Adult Attachment Scale 



  1401/ تابستان 43می جامعه، فرهنگ و رسانه / سال یازدهم/ شماره فصلنامه عل 82

 

 

به دست آوردند. در پژوهش حاضر، مقدار آلفای کرونباخ برای  %72کرونباخ را برای کل مقیاس 

و برای  %۸0بستگی  ، اضطراب دل%۸4بستگی  ، اجتناب دل%۸1بستگی ایمن  مقیاس دل  خرده

 به دست آمد. %۸۵کل مقیاس 

خواجه : این پرسشنامه توسط مبتنی بر موبایل های اجتماعی مقیاس اعتیاد به شبکه

های اجتماعی  و با هدف ارزیابی میزان اعتیاد به شبکه (1۳۹۵احمدی, پوالدی, و بحرینی )

مبتنی بر موبایل ساخته شده است. این پرسشنامه دارای چهار زیرمقیاس عملکرد فردی، 

بعد عملکرد فردی،  1-۹های  مدیریت زمان، خودکنترلی، و روابط اجتماعی است. گویه

 20-2۳های  بعد خودکنترلی، و گویه 16-1۹های   بعد مدیریت زمان، گویه 10-1۵های  گویه

 ۵)کامالً مخالف( تا  1گذاری آن روی مقیاس لیکرت از  سنجد. نمره بعد روابط اجتماعی را می

، مجموع گیرد. برای به دست آوردن نمره مربوط به هر زیرمقیاس )کامالً موافق( صورت می

احمدی ،  آید. خواجه شود و نمره آن به دست می نمرات مربوط به سؤاالت آن بعد باهم جمع می

، %۹0( مقدار آلفای کرونباخ را برای زیرمقیاس عملکرد فردی 1۳۹۵پوالدی، و بحرینی )

به دست  %۹2و برای کل مقیاس  %6۸، روابط اجتماعی %72، خودکنترلی %۸1مدیریت زمان 

، %۸2ر پژوهش حاضر، مقدار آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس عملکردی فردی آوردند. د

، و برای کل %7۹، زیرمقیاس روابط اجتماعی %۸۵، زیرمقیاس خودکنترلی %۸4زیرمقیاس زمان 

 به دست آمد.  %۸6مقیاس 

و با  Nick, et al (2018)این مقیاس توسط  (:OSSS1مقیاس حمایت اجتماعی آنالین )

های اجتماعی ساخته شده است. این  های شبکه حمایت اجتماعی آنالین در سایت هدف ارزیابی

پرسشنامه دارای چهار زیرمقیاس حمایت عاطفی، اطالعاتی، همراهی اجتماعی، و ابزاری است. 

حمایت  21-۳0های  همراهی اجتماعی، گویه 11-20های حمایت عاطفی، گویه 1-10های  گویه

گذاری آن روی مقیاس لیکرت از  سنجد. نمره حمایت ابزاری را می ۳1-40های اطالعاتی، و گویه

گیرد. برای به دست آوردن نمرات مربوط هر  )کامالً موافق( صورت می 4صفر )کامالً مخالف( تا 

مقدار آلفای کرونباخ را  Liimatta (2021)شود.  آن باهم جمع می  گویه 10زیرمقیاس، نمرات 

دند. در پژوهش حاضر مقدار آلفای کرونباخ برای خرده به دست آور %۹6برای کل مقیاس 

، %72، حمایت اطالعاتی %۸۹، خرده مقیاس همراهی اجتماعی %۹۳مقیاس حمایت عاطفی 

 به دست آمد.  %۹۳، و برای کل مقیاس %7۹حمایت ابزاری 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Online Social Support Scale 
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 شیوه اجرا

های  یژگیها به صورت الکترونیکی طراحی شد. سپس سؤاالت مربوط به و نامه در ابتدا پرسش

کنندگان  ذکر شد، به شرکت  نامه شناختی به آن الحاق شد. هدف پژوهش در پرسش جمعیت

وتحلیل  ها بدون هویت فردی و با استفاده از کدگذاری، مورد تجزیه اطمینان داده شد که داده

کنندگان خواسته شد در صورت تمایل به دریافت نتایج پژوهش،  قرار خواهد گرفت. از شرکت

نامه وارد کنند. سپس لینک  یا شماره تلفن همراه خود را در کادر انتهای پرسش ایمیل

های تلگرامی محلی و خانوادگی  ها و کانال به صورت آنالین و از طریق ایمیل و گروه  نامه پرسش

ها و  نامه در کانال ها، پرسش شد و به منظور جلوگیری از وجود سوگیری در پاسخ قرار داده 

های مرتبط با موضوع  که اعضای آن از دانشجویان رشته نشجویی که امکان اینهای دا گروه

دهی مکرر از  نشد. همچنین امکان پاسخ شناسی و مشاوره باشند، قرار داده  تحقیق مانند روان

طریق یک سیستم کامپیوتر یا گوشی برای یک اکانت وجود نداشت. افراد حاضر به همکاری، به 

ها با توجه به اهداف پژوهش، مورد  آوری داده د. نتایج، پس از جمعدادن سؤاالت آن پاسخ 

 وتحلیل قرار گرفت. تجزیه

های اجتماعی  بستگی بزرگساالن و اعتیاد به شبکه های دل برای بررسی رابطه بین سبک

ای حمایت اجتماعی آنالین در رابطه بین این متغیرها، از  آنالین و همچنین نقش واسطه

معیار، ضریب همبستگی پیرسون،   توصیفی و استنباطی )میانگین، انحرافهای آماری  روش

 استفاده شد. SPSS 23 افزار زمان( در نرم رگرسیون به روش هم

 های پژوهش یافته

 کنندگان شناختی شرکت های جمعیت ویژگی .1جدول 

 متغیر نوع فراوانی درصد

 سال و کمتر 20 ۳۹ 2/10

 سن
 سال 21-۳0 1۵2 6/۳۹

 سال ۳1-40 1۳6 4/۳۵

 سال و باالتر 40 ۵7 ۸/14
 دیپلم و کمتر 77 1/20

 تحصیالت
 لیسانس 114 7/2۹
 فوق لیسانس 172 ۸/44
 دکترا و باالتر 21 ۵/۵
 زن 267 ۵/6۹

 جنس
 مرد 117 ۵/۳0

 نفر مرد( 117نفر زن و  267نفر ) ۳۸4حجم نمونه= 



  1401/ تابستان 43می جامعه، فرهنگ و رسانه / سال یازدهم/ شماره فصلنامه عل 84

 

 

 های توصیفی پژوهش یافته .2جدول 

 متغیر میانگین ارانحراف معی

 ایمن 22/11 21/۳

 اجتنابی ۸۹/12 77/1

 اضطرابی 14/12 ۸6/۵

 های اجتماعی آنالین اعتیاد به شبکه 20/17 62/14

 حمایت اجتماعی آنالین 95/42 44/17

 نفر مرد( 117نفر زن و  267نفر ) ۳۸4حجم نمونه= 

 بررسی فرض نرمال بودن توزیع

ها، کشیدگی و چولگی توزیع را در متغیرها  دن توزیع دادهبه منظور بررسی فرض نرمال بو

های اجتماعی آنالین و حمایت اجتماعی آنالین( بررسی کردیم.  بستگی، اعتیاد به شبکه )دل

و  46/1های اجتماعی  ، در اعتیاد به شبکه۸7/0بستگی  مقدار کشیدگی و چولگی در متغیر دل

های مربوط  ( قرار دارند، بنابراین داده-2+ و 2بازه )بود که در  ۵۵/0در حمایت اجتماعی آنالین 

 به متغیرها، از توزیع نرمال برخوردار است.

 ها مانده خطی بین باقی بررسی فرض عدم هم

به دست آمد  ۹۹/1واتسون استفاده شد. مقدار  -به منظور بررسی این فرض، از آزمون دوربین

 خطی وجود ندارد. متغیرها، هم  مانده بین باقی( قرار دارد؛ بنابراین ۵/1 - ۵/2که در بازه )

 های پژوهش آزمون فرضیه

مورد آزمون قرار گرفت.  (enter)زمان  های پژوهش با استفاده از رگرسیون به روش هم فرضیه

های اجتماعی آنالین،  با اعتیاد به شبکه  بستگی های دل ضریب همبستگی چندگانه برای سبک

۵۹7/0 R= ۳۵7/0گانه و ضریب تعیین چند= R2  به دست آمد که با توجه به سطح معناداری

بستگی با اعتیاد به  های دل (، معنادار است؛ بنابراین، بین سبک= 00/0p≤0۵/0به دست آمده )

بستگی  های دل همبستگی وجود دارد. همچنین، سبک ۵۹7/0های اجتماعی آنالین،  شبکه

ای اجتماعی آنالین را تبیین کند. ضریب همبستگی ه اعتیاد به شبکه ۳۵7/0تواند به مقدار  می

و ضریب تعیین  =R 206/0با حمایت اجتماعی آنالین،   بستگی های دل چندگانه برای سبک

به دست آمد که با توجه به سطح معناداری به دست آمده  R2 =042/0چندگانه 
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(0۵/01 ≤0/0p =حمایت اجتماعی  بستگی با های دل (، معنادار است؛ بنابراین، بین سبک

حمایت  042/0تواند به مقدار  بستگی می های دل همبستگی وجود دارد؛ و سبک 206/0آنالین، 

اجتماعی آنالین را تبیین کند. ضریب همبستگی چندگانه برای حمایت اجتماعی آنالین با 

 به R2 =161/0و ضریب تعیین چندگانه  =R 401/0های اجتماعی آنالین،  اعتیاد به شبکه

(، معنادار است؛ = 00/0p≤0۵/0دست آمد که با توجه به سطح معناداری به دست آمده )

 401/0های اجتماعی آنالین،  بنابراین، بین حمایت اجتماعی آنالین با اعتیاد به شبکه

اعتیاد به  161/0تواند به مقدار  همبستگی وجود دارد؛ و نیز، حمایت اجتماعی آنالین می

 الین را تبیین کند.های اجتماعی آن شبکه

  های اجتماعی آنالین بر اساس سبک ضرایب رگرسیون برای تبیین اعتیاد به شبکه

( و سطح 2۵۳/0( و اجتنابی با بتای )6۹7/0بستگی اضطرابی/ دوسوگرا با سطح بتای ) دل

P=/00معناداری ) ≤ ( و سطح -/0۹4بستگی ایمن با مقدار بتای ) ( معنادار است. اما دل0/0۵

های اجتماعی آنالین  کننده معناداری برای اعتیاد به شبکه بینی ( پیش/=2۵P ≥0۵/0ری )معنادا

( و سطح 2۳2/0بستگی اضطرابی/ دوسوگرا با مقدار بتای ) دل  نیست. ضریب رگرسیون سبک

P=/00معناداری ) ≤ ( در تبیین حمایت اجتماعی آنالین معنادار است، اما ضرایب 0/0۵

( و /=70P ≥0۵/0( و سطح معناداری )-/0۳6ا مقدار بتای )بستگی ایمن ب رگرسیون دل

بینی  ( در پیش/=17P ≥0۵/0( و سطح معناداری )-/1۳1بستگی اجتنابی با سطح بتای ) دل

بینی  حمایت اجتماعی آنالین معنادار نیست. ضریب رگرسیون حمایت اجتماعی آنالین در پیش

P=/00( و سطح معناداری )401/0ی )های اجتماعی آنالین با ضریب بتا اعتیاد به شبکه ≤

 آمده است. ۳( معنادار است. نتایج تحلیل رگرسیون در جدول 0/0۵

های اجتماعی آنالین و  بینی اعتیاد به شبکه زمان پیش ضرایب رگرسیون هم .3جدول 

های  بینی اعتیاد به شبکه بستگی و نیز، پیش های دل حمایت اجتماعی آنالین بر اساس سبک

 نالین بر اساس حمایت اجتماعی آنالیناجتماعی آ

P 
95% CI 

LL UL 
 

t SE β B متغیر مستقل متغیر وابسته 

2۵/ ۳74/0   ۳۹1/1- 140/1- 447/0 0۹4/- ۵0۹/-  
های  اعتیاد به شبکه

 اجتماعی آنالین
 بستگی ایمن دل

70/ ۸۳4/0 222/1- ۳74/- ۵20/0 0۳6/- 1۹4/-  
حمایت اجتماعی 

 آنالین
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P 
95% CI 

LL UL 
 

t SE β B متغیر مستقل متغیر وابسته 

00/ 6۸۸/۳    21۸/1 ۹26/۳ 62۵/0 2۵۳/0 4۵۳/2 

های  اعتیاد به شبکه

 اجتماعی آنالین

 

بستگی  دل

 اجتنابی

17/ ۵7۹/0 1۵1/۳- ۳6۳/1- ۹44/0 1۳1/- 2۸6/1-  
حمایت اجتماعی 

 آنالین
 

00/ ۳6۵/2     726/1 6۵۵/12 162/0 6۹7/0 046/2  
های  اعتیاد به شبکه

 اجتماعی آنالین

بستگی  دل

اضطرابی/ 

 دوسوگرا

00/ ۳۵1/1   ۵4۹/0 661/4 

204/0 

 

 

 

2۳2/0 

 
۹۵0/0  

حمایت اجتماعی 

 آنالین

 

 

 

 

00/ 6۸7/0    4۳0/0 ۵۵۵/۸ 06۵/0 401/0 ۵۵۹/0  
های  اعتیاد به شبکه

 اجتماعی آنالین

حمایت 

 اجتماعی آنالین

 نفر مرد( 117نفر زن و  267نفر ) ۳۸4حجم نمونه= 

P .سطح معناداری :Β .ضریب استاندار :Β: .ضریب غیراستاندارد 

 تعیین شدت تأثیر متغیر میانجی

 استفاده شد. VAFبرای تعیین شدت اثر غیرمستقیم متغیر میانجی بر اثر کل، از شاخص 
VAF= (a× b) / (a× b) + c 

 a:مقدار ضریب مسیر متغیر مستقل و میانجی 

مقدار ضریب مسیر متغیر میانجی و وابسته  :b 

ستقل و وابستهمقدار ضریب مسیر متغیر م  :c 
 

VAF= ( 042/0 × 161/0 )/ ( 042/0 × 161/0 ) + ۳۵7/0 = ۳۸۳/0  

بستگی بر اعتیاد به  های دل از اثر کل سبک ۳۸/0این بدان معنی است که بیش از 

های اجتماعی آنالین، از طریق اثر غیرمستقیم توسط متغیر میانجی حمایت اجتماعی  شبکه

≥۸/۳۸آمده ) دست به VAFشود. با توجه به مقدار  آنالین تبیین می ( متغیر میانجی 0/0

های  بستگی و اعتیاد به شبکه های دل حمایت اجتماعی آنالین، اثر جزئی در رابطه بین سبک

 اجتماعی آنالین دارد.
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 مدل تجربی تحقیق

 
های  های اجتماعی آنالین بر اساس سبک بینی اعتیاد به شبکه مدل تجربی پیش. 2شکل 

 ای حمایت اجتماعی آنالین هبستگی با نقش واسط دل

 گیری بحث و نتیجه

با دیجیتالی شده تعامالت اجتماعی، مهم است بدانیم که استفاده صحیح و یا استفاده نامناسب 

دهد که  هایی قرار دارد. تحقیقات نشان می های اجتماعی آنالین، تحت تأثیر چه مؤلفه از شبکه

های اجتماعی آنالین را تحت تأثیر خود  های شبکه مواردی که نحوه استفاده ما از سایت  ازجمله

های اجتماعی آنالینی است که وی  بستگی فرد و همچنین حمایت های دل دهد، سبک قرار می

 ,D’Arienzoمثال عنوان کند. تحقیقات گذشته )به ها دریافت می در استفاده از این سایت

Boursier, & Griffiths, 2019 .,Stoven & Herzberg, 2020:بستگی را با  ( صرفاً رابطه دل

های اجتماعی  ند و نقش حمایت های اجتماعی آنالین مورد مطالعه قرار داد استفاده از شبکه

های  های شبکه بستگی و اعتیاد به سایت های دل ای بین سبک تواند نقش واسطه آنالین را که می

  دف پژوهش حاضر، بررسی رابطهاجتماعی آنالین را داشته باشد، نادیده گرفتند. بنابراین، ه

ای   های اجتماعی آنالین با نقش واسطه های شبکه بستگی با اعتیاد به سایت های دل سبک

 حمایت اجتماعی آنالین بود.

بستگی ناایمن )اضطرابی/ دوسوگرا،  دل  های ها نشان داد که بین سبک بررسی فرضیه

با   ابطه مثبت معنادار وجود دارد. این یافتههای اجتماعی آنالین ر اجتنابی( با اعتیاد به شبکه

 اجتنابی
به  اعتیاد

های شبکه

 اجتماعی آنالین

 اضطرابی
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 (Oldmeadow, Quinn, & Kowert, 2013های گذشته، همسو است  نتایج پژوهش

(Valkenburg & Peter, 2007.,بستگی باال، با نیاز به صمیمت و ترس از  . افراد با اضطراب دل

نالین، راهی برای افراد های اجتماعی آ های شبکه شوند. استفاده از رسانه طرد شدن مشخص می

بستگی باال، برای حفظ روابط خود با دیگران و برآورده کردن نیاز به صمیمت این  با اضطراب دل

 & Oldmeadow, Quinn, & Kowert, 2013., Coan)افراد، بدون خطر طرد شدن است 

Sbarra, 2015). های  بستگی اضطرابی به این دلیل بیشتر از رسانه همچنین، افراد با دل

دهد که به صورت محبوب ظاهر  کنند که به آنها این امکان را می اجتماعی آنالین استفاده می

بستگی مضطرب با اختصاص  گیری دل . جهت(Oldmeadow, Quinn, & Kowert, 2013)شوند 

توان با  شود. این نیاز را می های مربوط به روابط و عدم تعلق مشخص می زمان زیاد به نگرانی

بستگی باال، برای  افراد با اجتناب دل .ارضاء کرد های اجتماعی های شبکه سایت ه ازاستفاد

های اجتماعی استفاده  های شبکه های ناخواسته خود، از سایت کاستن از پریشانی و ناراحتی

سازی  های منفی از دیگران و غیرفعال بستگی، با بازنمایی . اجتناب دل(Chen, 2019)کنند  می

تگی همراه است که به موجب آن، این افراد به دنبال روابط اجتماعی نیستند بس سیستم دل

(Yaakobi & Goldenberg, 2014)وجود، افراد اجتنابی نیز سطوح باالتر رضایت از زندگی  . بااین

های اجتماعی مجازی گزارش کردند. زیرا از این طریق  های شبکه را در استفاده بیشتر از سایت

خود را بدون نیاز به صمیمت و روابط نزدیک با دیگران، حفظ کنند و اطالعات  توانند روابط می

. (Blackwell, Tramposch, Leaman, & Osborne, 2017)مورد نیاز خود را به دست بیاورند 

 ها این شبکه تواند به اعتیاد به های اجتماعی آنالین می های شبکه ترتیب، استفاده از سایت این به

های اجتماعی آنالین، معنادار نیست.  بستگی ایمن با اعتیاد به شبکه ما رابطه دلتبدیل شود. ا

بستگی، نمره پایین کسب  بستگی و در اضطراب دل بستگی ایمن، در اجتناب دل افراد با دل

کنند؛ بنابراین، در افراد ایمن، ترس از طرد و نیاز به حفظ روابط نزدیک و صمیمیت  می

شود.  بستگی( دیده نمی فظ روابط بدون نیاز به صمیمیت )اجتناب دلبستگی( و ح )اضطراب دل

های اجتماعی آنالین،  های شبکه به همین خاطر، تمایلی به استفاده افراطی و اعتیادآور از سایت

بستگی اضطرابی با حمایت اجتماعی آنالین رابطه مثبت معنادار وجود  دل  ندارند. اما بین سبک

ایج تحقیقات گذشته، همسو است. این به بدین معنا است که هر چه فرد دارد. این یافته با نت

بستگی باالتری را احساس کند، نیاز به حمایت اجتماعی آنالین باالتری دارد که به  اضطراب دل

 ,Blackwell, Tramposch)شود  های اجتماعی آنالین می نوبه خود منجر به اعتیاد به شبکه
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Leaman, & Osborne, 2017) .بستگی  تواند بین دل بنابراین، حمایت اجتماعی آنالین می

ای داشته باشد. اما بین اجتناب  های اجتماعی آنالین، نقش واسطه اضطرابی و اعتیاد به شبکه

بستگی اجتنابی با اتکای  بستگی با حمایت اجتماعی آنالین رابطه منفی وجود دارد. دل دل

شود؛ بنابراین، افراد دارای  از صمیمیت مشخص می ازحد به خود، مهار نیازها و اجتناب بیش

فایده بدانند، زیرا معتقدند که  بستگی، ممکن است حمایت اجتماعی آنالین را بی اجتناب دل

بستگی ایمن با نیاز به  . بین دل(Vogel & Wei, 2005)کند  کس کمکی به آنها نمی هیچ

بستگی ایمن، اغلب مطمئن  اد با دلحمایت اجتماعی آنالین، رابطه معنادار نشده است. افر

هستند که حمایت اجتماعی برای آنها در دسترس است و از حمایت اجتماعی که دریافت 

کنند راضی هستند. به همین خاطر، نیاز به حمایت اجتماعی آنالین از طرف دیگران، در این  می

 شود. افراد دیده نمی

 پیشنهادات

 پیشنهادات پژوهشی

 های جمعیتی متنوع  های اجتماعی آنالین در نمونه و اعتیاد به شبکه  یبستگ رابطه بین دل

 بررسی شود.

 های اجتماعی آنالین، با نقش متغیرهای میانجی  و اعتیاد به شبکه  بستگی رابطه بین دل

 دیگری مانند سالمت روان مطالعه شود.

 پیشنهادات کاربردی

های اجتماعی آنالین  عتیاد به شبکههای گذشته، ا بنابر نتایج پژوهش حاضر و نیز پژوهش

تواند روی سالمت روان فرد تأثیر سوء داشته باشد و مشکالتی را در این زمینه ایجاد کند.  می

مختلف، احتماالً به صورت متفاوتی نسبت به استفاده از   بستگی های دل همچنین، افراد با سبک

 بنابراین: دهند. های اجتماعی مجازی واکنش نشان می های شبکه سایت

که مراجعان با  تواند مبنایی برای مشاوران باشد؛ به عبارتی، هنگامی نتایج این پژوهش می 

کنند، مشاوران  های اجتماعی به آنها مراجعه می های شبکه مشکالت مربوط به اعتیاد به سایت

زمینه  بستگی را به عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار در این های دل توانند مؤلفه سبک می

بستگی ناایمن، برای کمک به مدیریت آن و  در صورت باالبودن نمره دلمورد توجه قرار دهند و 

 بستگی ایمن آنها، اقدامات مناسب انجام دهند. نیز برای ارتقای سبک دل
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بر اعتیاد به   بستگی و تأثیرات آن های دل های آموزشی و مشاوره، آشنایی با سبک در کارگاه

مورد   ها های اجتماعی، به عنوان یکی از سرفصل اعی آنالین و نیاز به حمایتهای اجتم شبکه

 استفاده قرار بگیرد.

 های پژوهش محدودیت

با توجه به ترکیب جمعیتی نمونه، نتایج نباید به افراد غیر از جامعه آماری پژوهش، تعمیم 

 داده شود.

گیری احتمالی، باید در  نمونهگیری، در مقایسه با  با توجه به غیر احتمالی بودن نمونه

 ها به جامعه آماری، احتیاط نمود. یافته تعمیم

های دیگری مانند  های اجتماعی آنالین ممکن است تحت تأثیر مؤلفه اعتیاد به شبکه

سالمت روان فرد و وجود اختالالتی مانند اضطراب، افسردگی، استرس و یا سایر اختالالت روانی 

 فه را در نظر نگرفته است.باشد. این پژوهش این مخل
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