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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای طرحوارههای ناسازگار اولیه در رابطه سبکهای دلبستگی و اعتیاد به شبکههای
اجتماعی مبتنی بر موبایل در دانشجویان بود .این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود .جامعه آماری همه دانشجویان علوم انسانی
مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور بابل که در سال تحصیلی  69-69مشغول به تحصیل بودند .تعداد کل دانشجویان حدود  052نفر
بود .با توجه به جدول مورگان  841نفر نمونه به روش در دسترس انتخاب شدند .در این پژوهش از سه پرسشنامه سبک دلبستگی
هازن و شیور ( ،)8619فرم کوتاه طرحواره یانگ ( )8661و اعتیاد به شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل خواجه ،احمدی؛ پوالدی،
شهناز و بحرینی ،مسعود ( )0289بهره برده شده است .نتایج نشان داد طرحوارههای ناسازگار اولیه رابطه بین سبک دلبستگی ایمن
و اعتیاد به شبکههای اجتماعی را بهصورت منفی ( )β=-5/530 ،P=5/50و رابطه بین سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی (،P=5/550

 )β=5/00و ناایمن دوسوگرا ( )β=5/82 ،P=5/550را بهصورت مثبت میانجیگری میکند .ناایمنی در سبک دلبستگی و وجود
طرحوارههای ناسازگار اولیه میتواند منجر به استفاده اعتیاد گونه از شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل شود لذا نتایج پژوهش
حاضر میتواند جهت طراحی برنامههای آموزشی و درمانی برای اعتیاد به شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل توسط درمانگران،
فعاالن حوزه سالمت روان بکار گرفته شود.
کلیدواژه :اعتیاد به شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل ،دانشجویان ،سبکهای دلبستگی ،طرحواره
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 .1کارشناسی ارشد ،روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ،دانشگاه شهید بهشتی تهران ،ایران (نویسنده مسئول).
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مقدمه
شبکههای اجتماعی 8نسل جدیدی از وب سایتهای اینترنتی هستند که کاربران در آن حول یک موضوع مشترک دورهم بهصورت
مجازی جمع شده و عقاید خود را به اشتراک میگذارند (دستجردی و صیادی .)0282 ،در این شبکهها افراد اجازه مییابند که آزادانه

(جوادی نیا ،عرفانیان ،عابدینی ،عسکری ،عباسی ،بیجاری .)0282 ،روند رو به رشد تکنولوژی ناخودآگاه زندگی واقعی افراد را با
دنیای مجازی گره زده است .میزان عالقهمندی و حضور کاربران ایرانی در شبکههای اجتماعی برای کسب اطالعات و اخبار
نشاندهنده اقناع نشدن این قشر از رسانههای داخلی است .گوشیهای موبایل هوشمند ازجمله نمودهای تکنولوژی امروزی میباشد
که با توجه به دامنه وسیع پوششی و نداشتن محدودیتهای گوشیهای غیرهوشمند به یکی از چالشبرانگیزترین مسائل حوزههای
ارتباطی تبدیلشده است .امروزه نرمافزارهای کاربردی گوشیهای هوشمند ازجمله پیامرسانها و شبکههای اجتماعی ،حرف اول
دنیای نرمافزار را میزنند که به علت ارزان و قابلانعطاف بودن و دسترسی با سرعتباال باعث گرایش شدید مخاطبان نسبت به آنها
شده است .این نرمافزارها علیرغم سابقه فعالیت کوتاهی که داشتهاند کاربران زیادی را جذب خودکردهاند (نیک پور.)0284 ،
رسانههای امروزی بهعنوان یکی از فناوریهای نوین جهانی فلجکننده زندگی عادی انسانها شدهاند که با تمام جذابیت و قابلیت
های زیاد تأثیرات منفی مخرب مانند ازهمپاشیدگی کانون گرم خانوادهها ،طالق ،افت تحصیلی و انواع بیماریهای جسمی و روانی
زندگی افراد بر جای گذاشته است .یکی از مهمترین تأثیرات منفی و مخرب رسانههای امروزی ،اعتیاد به شبکههای اجتماعی هست
(بهادری خسروشاهی و هاشمی نصرتآبادی0280 ،؛ صداقت و عبدالهی )0285 ،جذابیت این شبکهها بهاندازهای است که افراد
ساعتهای زیادی را در این شبکهها به سر میبرند و بهصورت مفرط و آسیبشناسانه از آن استفاده میکنند بهگونهای که مسئله
اعتیاد به شبکههای اجتماعی و اینترنت توجه روانشناسان را به خود جلب کرده است (بهادری خسروشاهی و همکاران.)0280،
حجم رو به رشد تحقیقات صورت گرفته پیرامون مبحث اعتیاد به اینترنت ،نشاندهنده آن است که این اختالل نوعی اختالل
روانشناختی-اجتماعی است و از مشخصههای آن ،تحمل ،عالئم کنارهگیری ،اختالالت عاطفی و ازهمگسیختگی روابط اجتماعی
است (فریس .)0288 ،بین کمبودهای عاطفی در محیط خانواده و گرایش به اتاقهای گفتگوی اینترنتی ،رابطه وجود دارد .بهطوریکه
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خود را به دیگران معرفی کنند و بهراحتی ویژگیهای شخصیتی و اجتماعی خود را نشان داده و با افراد دیگر ارتباط برقرار نمایند
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غنای محیط عاطفی خانواده ،روابط مثبت و مؤثر اولیا با فرزندان ،داشتن محرم رازی در خانه ،درک شدن و فهمیده شدن جوان در
منزل و نظایر آن ،مانع خأل عاطفی وی و درنتیجه جستجوی عاطفه در محیطهای مجازی ازجمله گفتگوی اینترنتی میشود (منطقی،
.)0282

بالبی  8696/8610و اینسورث  ،8691یکی از موفقترین و پرکاربردترین نظریههای روانشناختی در نیمقرن گذشته بوده است (ابگی
و برانت0226 ،؛ نقل از شکرالهزاده ،سیدموسوی ،زادهمحمدی ،نصیری هانیس .)8269 ،خانواده ،اولین پایهگذار شخصیت ،ارزشها
و معیارهای فکری فرد و اساسیترین واحدی است که هر کس به آن تعلق دارد .خانواده ،یک نظام اجتماعی طبیعی است که
ویژگیهای خاص خود را دارد .رابطه اعضای این خردهفرهنگها ،رابطهای عمیق و چندالیه است .در چنین نظامی ،افراد بهوسیله
عالیق و دلبستگیهای عاطفی نیرومند ،پایدار و متقابل به یکدیگر متصل میشوند (مارلین ،جسیکا ،ریکا ،سوزان ،رید ،سنجیو،
 .)0285نظر به اینکه کودک ،مادر را اولین پایگاه عاطفی امن در زندگی مییابد ،شخصیت مادر در تحول شخصیت کودک ،اهمیت
اساسی دارد .هرچند ممکن است در طول زمان این دلبستگیها نوسان یابد اما در سراسر زندگی خانواده به بقای خود ادامه میدهد
(یانت ،توماس ،کاپیل ،تیزو ،شینبام ،بارانتس .)0285 ،الگوهایی که در طول سال اول زندگی ایجاد میشوند بهعنوان ویژگی پایداری
از کودکی به بزرگسالی انتقال مییابند (ارنبرگ ،رابرتسن و پرینگل ،0280 ،نقل از کردی ،اصالنی و عبدالهی .)0289 ،ازنظر بالبی
بین تجربه های دوران کودکی فرد با والدین خود و رفتار والدینی بعدی او ،رابطه و پیوستگی وجود دارد .طبق نظریه دلبستگی،
انسانها تمایل دارند با افراد خاص ،پیوند عاطفی قوی برقرار کنند (مارلین و همکاران .)0285 ،در تعاریف دیگر ،دلبستگی الگویی
است که بر مبنای روابط اولیه فرد با والدین یا مراقبین خود شکل میگیرد و به مناسبات و روابط بین فردی در آینده منجر میشود.
این الگو میتواند ایمن ،0ناایمن ،2دوسوگرا 4و اجتنابی 5باشد (میکولینسر و فلورین .)0228 ،پالتز ،تایسون و ماسون (0220؛ نقل از
رفیعی ،حاتمی و فروغی )8262 ،همسوییهای آشکاری را بین طرحوارههای 9توصیفشده بهوسیله بک و همکاران و نمودهای
1
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یکی از عوامل تأثیرگذار بر اعتیاد به اینترنت و شبکههای مجازی سبک دلبستگی 8است (میکولینسر و شاور .)0222 ،نظریه دلبستگی
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دلبستگی یادآور شدند؛ بنابراین ،دلیلی برای اندیشیدن به این موضوع که نظریه دلبستگی ممکن است برخی بینشها را نسبت به
ایجاد طرحوارههای شناختی ناسازگار فراهم کند ،وجود دارد (پالتز ،تایسون و ماسون .)0225 ،یانگ ( )0222بر این باور است که
طرحوارهها در سه موقعیت شکل میگیرند و تداوم مییابند این سه موقعیت عبارتاند از :نیازهای هیجانی اساسی ،تجارب اولیه

طرحوارههایی که زودتر شکل میگیرند ،معموالً قویتر هستند .روشهای تربیتی والدین بهویژه مادر خود عاملی است که میتواند
از عواملی مانند طرحوارههای ناسازگار اولیه والدین تأثیر بپذیرد ویژگیهای شخصیتی و روانی مادر او را به سمت انتخاب روش
ویژه فرزند پروری هدایت میکند .طرحوارههای ناسازگار اولیه ،خاطرات ،هیجانها ،احساسهای بدنی و شناختوارههایی هستند
که با جنبههای مخرب تجارب دوران کودکی افراد گرهخوردهاند و به شیوهای سازمانیافته در سراسر زندگی در قالب الگوهایی،
تکرار میشوند (یانگ ،کلوسکو و ویشار0222 ،؛ نقل از نظری ،کاکاوند و فراهانی .)0285 ،طرحوارهها مطابق با  5نیاز تحولی کودک
به پنج حوزه ،بریدگی و طرد ،0خودگردانی و عملکرد مختل ،2محدودیتهای مختل ،4دیگر جهتمندی ،5گوشبهزنگی بیشازحد و
بازداری 9تقسیمشدهاند که هرکدام شامل چند طرحواره است .حوزه بریدگی و طرد شامل طرحوارههای رهاشدگی /بیثباتی،9
بیاعتمادی /بدرفتاری ،1محرومیت هیجانی ،6نقص /شرم 82و انزوای اجتماعی/یگانگی 88است .حوزه خودگردانی و عملکرد مختل
شامل طرحوارههای وابستگی /بیکفایتی ،80آسیبپذیری نسبت به ضرر یا بیماری ،82خود تحول نیافته /گرفتار 84و شکست 85میباشد.
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کودکی و خلقوخوی هیجانی .ریشههای تحولی طرحوارههای ناسازگارانه اولیه 8در تجارب ناگوار دوران کودکی نهفته است،
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حوزه محدودیتهای مختل شامل استحقاق /بزرگمنشی ،8خویشتنداری و خود انضباطی ناکافی 0است .حوزه دیگر جهتمندی
شامل طرحوارههای اطاعت ،2ایثار 4و پذیرش جویی /جلبتوجه 5میباشد و حوزه گوشبهزنگی بیشازحد و بازداری شامل
طرحوارههای منفی گرایی /بدبینی ،9بازداری هیجانی ،9معیارهای سرسختانه /عیبجویی افراطی 1و تنبیه 6میباشد.

اینکه شکل استفاده از اینترنت از جستجو در اینترنت بهصورت وقتگذرانی در شبکههای اجتماعی در موبایل تغییریافته لذا بررسی
پژوهشی بهطور ویژه در مورد این متغیر ضرورت مییابد که در پژوهش حاضر انجامگرفته است .درمجموع پژوهش حاضر
انجامگرفته است تا به سؤاالت زیر پاسخ دهد.
 .8آیا سبک دلبستگی پیشبینی کننده اعتیاد به شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل است؟
 .0آیا طرحوارههای ناسازگار اولیه پیشبینی کننده اعتیاد به شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل است؟
 .2آیا طرحوارههای ناسازگار اولیه رابطه بین سبکهای دلبستگی و اعتیاد به شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل را میانجیگری
میکند؟
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پژوهشهای بسیاری به اعتیاد به اینترنت بهطورکلی و اعتیاد به اینترنت و متغیرهای دلبستگی یا طرحواره پرداخته است اما به دلیل
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روش پژوهش
روش پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری همه دانشجویان علوم انسانی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور بابل
که در سال تحصیلی  69-69مشغول به تحصیل بودند .تعداد کل دانشجویان حدود  052نفر بود .با توجه به جدول مورگان  841نفر

ابزار پژوهش
پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور :1برای اندازهگیری سبکهای دلبستگی از مقیاس دلبستگی بزرگسال استفاده شد .مقیاس
دلبستگی بزرگسال که با استفاده از مواد آزمون دلبستگی هازن و شیور ( )8619ساختهشده و در مورد دانشجویان دانشگاه تهران
هنجاریابی شده است ،یک آزمون  85سؤالی است و سه سبک دلبستگی ایمن ،0اجتنابی 2و دو سوگرا 4را در مقیاس  5درجهای
لیکرت (خیلیکم ،8 ،کم ،0 ،متوسط ،2 ،زیاد ،4 ،خیلیزیاد )5 ،میسنجد .سؤاالت مربوط به سبک اجتنابی 5 ،4 ،2 ،0 ،8؛ سبک
ایمن  82 ،6 ،1 ،9 ،9و سبک دوسوگرا  85 ،84 ،82 ،80 ،88میباشد .کمترین و بیشترین نمره آزمودنی در خرده مقیاسهای آزمون
به ترتیب  5و  05خواهد بود .ضریب آلفای کرونباخ (پایایی) پرسشهای خرده مقیاسهای ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا در مورد یک
نمونه دانشجویی ( 8412نفر شامل  192دختر و  902پسر) برای کل آزمودنیها به ترتیب ( 2/15 ،2/14 ،2/19برای دانشجویان دختر
 2/14 ،2/12 ،2/19و برای دانشجویان پسر  )2/19 ،2/15 ،2/14محاسبه شد که نشانههای همسانی درونی خوب مقیاس دلبستگی
بزرگسال است :مقیاس دلبستگی بزرگسال یا سنجش ضرایب همبستگی بین نمرههای پانزده نفر از متخصصان روانشناسی
موردبررسی قرار گرفت .ضرایب توافق کندال (روایی) برای سبکهای دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا به ترتیب  2/98 ،2/1و
 2/95محاسبه شد.
فرم کوتاه طرحوارههای ناسازگارانه اولیه یانگ :5این مقیاس ،فرم کوتاه مقیاس یانگ ( )8661است .این پرسشنامه دارای  95ماده
است و بر پایه یافتههای اشمیت و همکاران ( )8665پانزده طرحواره ،در  5حوزه قرار میگیرند که شامل :حوزه  )8رهاشدگی –
1

)Adult Attachment Scale (AAS
Secure
3
Avoidant
4
Ambivalent
5
)Young Schema Questionnaire(YSQ
2
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نمونه به روش در دسترس انتخابشده است .برای رعایت اصول اخالقی معیار ورود به پژوهش رضایت آگاهانه دانشجو بود.

نقش واسطه ای طرحوارههای ناسازگار اولیه در رابطه سبکهای دلبستگی و اعتیاد به شبکههای اجتماعی

فغان پورگنجی

بیثباتی ،بیاعتمادی – بدرفتاری ،محرومیت هیجانی ،نقص – شرم ،انزوای اجتماعی -بیگانگی .حوزه  )0وابستگی – بیکفایتی،
آسیبپذیری نسبت به زیان یا بیماری ،خود تحول نیافته-گرفتار ،شکست .حوزه  )2استحقاق – بزرگمنشی ،خویشتنداری -خود
انضباطی ناکافی .حوزه  )4اطاعت ،ایثار .حوزه  )5بازداری هیجانی ،معیارهای سختگیرانه -عیبجویی افراطی .مادهها به کمک

مقیاس معین ،احتمال وجود یک طرحواره غیر انطباقی را برای آن فرد نشان میدهد .اعتبار مقیاس طرحواره یانگ بهوسیله آلفای
کرونباخ برای کل آزمون  2/69و برای تمام خرده مقیاسها باالتر از  2/1بود.
پرسشنامه اعتیاد به شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل :1پرسشنامه  02گویه دارد و ابعاد پرسشنامه در  4عامل عملکرد فردی،
مدیریت زمان ،خودکنترلی و روابط اجتماعی ،با توان  59/492دستهبندی گردید پایایی درونی ضریب آلفای کرونباخ  2/60محاسبه
شد .شاخص و نسبت روایی محتوی به ترتیب  2/65و  2/19محاسبه شد .این پرسشنامه توسط خواجه ،احمدی؛ پوالدی ،شهناز و
بحرینی ،مسعود ( )0289طراحی و روانسنجی شده است.
برای اطمینان از برقراری شرایط استفاده از رگرسیون ،مفروضههای خطی بودن رابطه ،یکسانی واریانسها و نرمال بودن توزیع نمرات
موردبررسی قرار گرفت .دادهها با استفاده از بیست یکمین ویرایش نرمافزار آماری 0مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
شیوه اجرا
پس از رضایت داوطلب برای شرکت در پژوهش ،اهداف پژوهش و نحوه تکمیل پرسشنامهها برای آنها در فضای دانشگاه توضیح
داده شد .سپس شرکتکنندهها بهصورت فردی در همان مکان و تنها بهدوراز خانواده و سایرین پرسشنامهها را تکمیل کردند .در این
پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه ،تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد .به این صورت که آزمودنیها
با رضایت و آگاهی از اهداف پژوهش وارد پژوهش شدند ،در مورد نام و نام خانوادگی آنها پرسشی به عمل نیامد و به آنها
اطمینان دادهشده که اطالعات پرسشنامه محرمانه باقی خواهد ماند .پس از گرداوری دادهها  841پرسشنامه جمعآوری و محاسبات
آماری بر روی آن انجام گرفت و نتایج با نرمافزار آماری استخراج شد.

the Addiction to Mobile Questionnaire Based on Social Networks
SPSS
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شش گزینه درجهبندی میشوند (یک= کامالً در مورد من نادرست است؛ تا شش = کامالً مرا توصیف میکند) .نمره باال در یکخرده

فغان پورگنجی

نقش واسطه ای طرحوارههای ناسازگار اولیه در رابطه سبکهای دلبستگی و اعتیاد به شبکههای اجتماعی

یافتهها
میانگین سنی شرکتکنندهها  08/12با انحراف معیار  0/85سال بود .دامنه سنی  841دانشجو بین  81تا  05سال قرار داشت؛ 805
نفر ( 15درصد) زن و  02نفر مرد ( 85درصد) ،کلیه دانشجویان در مقطع کارشناسی در حال تحصیل بودند .جدول  ،8مؤلفههای
توصیفی متغیرها را نشان میدهد.
اولیه در دانشجویان

میانگین

انحراف معیار

اعتیاد به شبکههای
اجتماعی موبایل

ایمن

اجتنابی

دوسوگرا

بریدگی و طرد

خودگردانی مختل

محدودیت مختل

دیگر جهت مندی

گوشبهزنگی

 .8اعتیاد به
شبکههای اجتماعی
موبایل
 .0ایمن
 .2اجتنابی
 .4دوسوگرا
 .5بریدگی و طرد
 .9خودگردانی
مختل
 .9محدودیت
مختل
 .1دیگر جهت
مندی
 .6گوشبهزنگی

84/18

4/92

8

-

-

-

-

-

-

-

-

86/25
88/80
80/40
94/20
49/80

4/95
4/22
2/54
0/26
08/48

8

8

8

8

8

-

-

-

8

-

-

8

-

**2/56

8

*-2/85
**2/81
**2/02
**2/01
**2/28

-2/40
2/295
**-2/25
**-2/09

**2/25
**2/42
**2/45

**2/48
**2/21

**2/90

01/40

6/29

**2/05

**-2/81

**2/22

**2/84

**2/55

**2/52

20/55

6/80

*2/86

-2/269

**2/89

2/292

**2/20

**2/40

**2/46

06/85

1/59

**2/09

**-2/89

**2/22

*2/88

**2/42

**2/48

**2/49

**

*

P< 0/00 **P<0/00

برای سنجش میزان تأثیر واسطهای طرحوارههای ناسازگار اولیه بر رابطه سبکهای دلبستگی و اعتیاد به شبکههای اجتماعی مبتنی
بر موبایل در دانشجویان ،تحلیلهای رگرسیون دوگامی مورداستفاده قرار گرفت .با توجه به جدول  ،0با ورود طرحوارههای حوزه
بریدگی و طرد به معادله رگرسیون مقدار  R2به  2/294افزایش یافت که این مقدار افزایش ازنظر آماری معنیدار است (.)P=2/228
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جدول  .1مؤلفههای آماری و ضرایب همبستگی پیرسون سبکهای دلبستگی ،اعتیاد به شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل و طرحوارههای ناسازگار

فغان پورگنجی

نقش واسطه ای طرحوارههای ناسازگار اولیه در رابطه سبکهای دلبستگی و اعتیاد به شبکههای اجتماعی

در گام دوم ضریب بتا مشاهدهشده برای طرحوارههای حوزه بریدگی و طرد در سطح آلفای  2/228معنیدار است که این یافته مؤید
نقش میانجی طرحواره بریدگی و طرد در رابطه بین سبک دلبستگی ایمن و اعتیاد به شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل در
دانشجویان است.
دلبستگی و اعتیاد به شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل

βضریب

R2

R2
تعدیلشده

گام اول :دلبستگی ایمن

-2/88

-2/80

**-0/92

2/84

2/202

2/202

**9/92

گام دوم :دلبستگی ایمن

-2/20

-2/228

**-2/56

2/09

2/294

2/254

**04/05

بریدگی و طرد

2/242

2/08

4/82

سبک دلبستگی

 Bضریب

t

R

غیراستاندارد استاندارد

F

گام اول :دلبستگی اجتنابی

2/08

2/86

**2/19

2/86

2/226

2/226

**84/65

گام دوم :دلبستگی اجتنابی

2/215

2/290

**8/25

2/22

2/268

2/258

**02/52

بریدگی و طرد

2/242

2/04

04/58

گام اول :دلبستگی

2/82

2/05

**4/60

2/05

2/292

2/292

**04/48

دوسوگرا
گام دوم :دلبستگی

2/82

2/84

**0/12

2/20

2/82

2/242

**89/52

دوسوگرا
بریدگی و طرد

2/225

2/08

**4/89
*

P< 0/00 **P<0/00

با ورود طرحواره بریدگی و طرد به معادله رگرسیون ،ضریب بتای سبک دلبستگی ایمن  -2/80به  -2/228کاهش یافت و معنیداری
خود را از دست داد ( .)β=-2/228 ،t=-2/56 ،p=2/259همانطور که مشاهده میشود ،این یافته برای سبک دلبستگی اجتنابی
تکرار شده است .در سبک دلبستگی دوسوگرا ورود طرحواره بریدگی و طرد به معادله رگرسیون مقدار  R2مشاهدهشده در گام
دوم به  2/82افزایش معنیداری یافت ( .)p=2/228ضریب بتای سبک دلبستگی دوسوگرا ( )β=2/84 ،t=0/12،p=2/226و
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جدول  .2خالصه الگوی رگرسیون ،تحلیل واریانس و مشخصههای آماری اثر واسطهای طرحواره حوزه بریدگی و طرد بر رابطه بین سبکهای

فغان پورگنجی

نقش واسطه ای طرحوارههای ناسازگار اولیه در رابطه سبکهای دلبستگی و اعتیاد به شبکههای اجتماعی

طرحواره بریدگی و طرد ( )β=2/08 ،t=4/89 ،p=2/228در گام دوم معنیدار است که مؤید نقش میانجی طرحواره بریدگی و طرد
در رابطه بین سبک دلبستگی دوسوگرا و طرحواره بریدگی و طرد پیشبین مثبت و معنیدار اعتیاد به شبکههای اجتماعی مبتنی بر
موبایل هستند.
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جدول  .3خالصه الگوی رگرسیون ،تحلیل واریانس و مشخصههای آماری اثر واسطهای طرحواره حوزه خودگردانی و عملکرد مختل بر رابطه بین
سبکهای دلبستگی و اعتیاد به شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل

سبک دلبستگی

 Bضریب

βضریب

غیراستاندارد

استاندارد

t

R

R2

R2
تعدیلشده

F

گام اول :دلبستگی ایمن

-2/80

-2/82

**-0/96

2/84

2/202

2/202

**9/92

گام دوم :دلبستگی ایمن

-2/22

-2/259

**-8/24

2/24

2/88

2/865

**26/01

خودگردانی و عملکرد

2/252

2/221

9/02

مختل
گام اول :دلبستگی

2/08

2/86

**2/19

2/86

2/226

2/226

**84/65

اجتنابی
گام دوم :دلبستگی

2/298

2/294

**8/81

2/24

2/88

2/299

**28/16

اجتنابی
خودگردانی و عملکرد

2/252

2/01

5/58

مختل
گام اول :دلبستگی

2/08

2/05

**4/62

2/05

2/292

2/292

**04/40

دوسوگرا
گام دوم :دلبستگی

2/80

2/82

**0/92

2/25

2/82

2/252

**09/52

دوسوگرا
خودگردانی و عملکرد

2/250

2/05

**5/85

مختل
*

P< 0/00 **P<0/00
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نقش واسطه ای طرحوارههای ناسازگار اولیه در رابطه سبکهای دلبستگی و اعتیاد به شبکههای اجتماعی

فغان پورگنجی

نتایج نشانداد سبک دلبستگی ایمن ،پیشبین منفی و معنیدار اعتیاد به شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل است و با ورود طرحواره
خودگردانی و عملکرد مختل به معادله رگرسیون مقدار  R2به  2/88افزایش معنیداری یافت و ضریب بتای دلبستگی ایمن از
 -2/82به  -2/259کاهش یافت و معنیداری خود را از دست داد ( .)β=-2/259 ،t=8/24 ،p=2/250همچنین ضریب بتای طرحواره

میانجی طرحواره خودگردانی و عملکرد مختل مورد تأیید قرار میگیرد .این یافتهها در خصوص نقش میانجی طرحواره خودگردانی
و عملکرد مختل در رابطه سبک دلبستگی اجتنابی و اعتیاد به شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل نیز تکرار شد .در رابطه سبک
دلبستگی دوسوگرا و اعتیاد به شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل یافتهها نشان میدهد که در گام اول با ورود سبک دلبستگی
دوسوگرا در معادله رگرسیون ضریب تعیین  2/292و معنیدار است و ضریب بتای دلبستگی دوسوگرا نیز مثبت و معنیدار است
( )β=2/05 ،t=4/62 ،p=2/248و با ورود طرحواره خودگردانی و عملکرد مختل به معادله رگرسیون مقدار ضریب تبیین به 2/82
درصد افزایش معنیدار یافت و ضریب بتای دلبستگی دوسوگرا از  2/05به  2/82کاهشیافته و معنیدار است (،t=0/92 ،p=2/201
 .)β=2/82همچنین ضریب بتای طرحواره خودگردانی و عملکرد مختل مثبت و معنیدار است (.)β=2/05 ،t=5/85 ،p=2/228
یافتهها نشان داد با وارد شدن طرحواره محدودیتهای مختل به معادله رگرسیون ،ضریب بتای سبک دلبستگی ایمن از -2/82
( )p=2/28به  -2/266کاهش یافت و این میزان تغییر معنیدار نیست ( .)p=2/299همچنین همانطور که در جدول فوق مشاهده
میشود ،با وارد شدن طرحواره محدودیتهای مختل به معادله رگرسیون ،ضریب بتای سبک دلبستگی اجتنابی از  2/86به 2/84
کاهش یافت و این میزان تغییر معنیدار است (.)p=2/228
این یافته نشان میدهد که طرحواره محدودیتهای مختل توانسته است بهعنوان متغیر میانجی رابطه سبک دلبستگی اجتنابی و اعتیاد
به شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل را هرچند بهصورت جزیی تحت تأثیر قرار دهد .این یافته برای سبک دلبستگی دوسوگرا
نیز تکرار شده است و نقش میانجی طرحواره محدودیتهای مختل در رابطه سبک دلبستگی دوسوگرا و اعتیاد به شبکههای
اجتماعی مبتنی بر موبایل نیز مورد تأیید قرار گرفت.
همچنین معلوم شد که با ورود طرحواره دیگر جهتمندی به معادله رگرسیون مقدار ضریب بتا برای سبک دلبستگی ایمن از -2/82
به  -2/80کاهش یافت که این میزان تغییر ازنظر آماری معنیدار است ( .)p=2/205همچنین نتایج مشابه برای سبکهای دلبستگی
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خودگردانی و عملکرد مختل نیز مثبت و معنیدار است ()β=2/221 ،t=9/02،p=2/229؛ بنابراین با توجه به این یافتهها نقش
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دوسوگرا و اجتنابی نیز تکرار شده است که نشان میدهد طرحواره دیگر جهتمندی توانسته است بهعنوان متغیر میانجی بر رابطه
سبکهای دلبستگی با اعتیاد به شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل تأثیر معنیداری بگذارد .یافتهها نشان داد که با ورود طرحواره
گوشبهزنگی بیشازحد به معادله رگرسیون مقدار ضریب بتا برای سبک دلبستگی ایمن از  -2/82به  -2/82کاهش یافت که این
 .)β=2/82نتایج مشابه برای سبکهای دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی نیز تکرار شده است.
درمجموع نتایج نشان داده که تمامی پنج حوزه طرحوارههای ناسازگار اولیه در  P=2/25در رابطه بین سبک دلبستگی ایمن و اعتیاد
به شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل بهصورت منفی و غیرمستقیم ( )β=-2/226و تمامی پنج حوزه طرحوارههای ناسازگار اولیه
در  P=2/228در رابطه بین سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی ( )β=2/85و ناایمن دوسوگرا ( )β=2/01رابطه میانجیگری مثبت و
مستقیم دارد.
بحث و نتیجهگیری
اکثر پژوهشهای موجود ،بر اینترنت بهطورکلی تمرکز کرده است اما کمتر پژوهشی به شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل پرداخته
است .با توجه به گستردگی تلفن های همراه هوشمند و دسترسی آسان آن برای عموم افراد در سنین مختلف و با توجه به رسمیت
شمرده شدن شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل حتی در رسانههای رسمی و ملی و فراگیر شدن آن لزوم بررسی اختصاصی اعتیاد
به شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل بیشازپیش احساس میشد لذا این پژوهش بهطور مشخص به این متغیر و دو متغیر بسیار
مهم یعنی دلبستگی و طرحواره و ارتباط بین آنها پرداخته است .نتایج این پژوهش نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن با
طرحواره بریدگی و طرد ،طرحواره خودگردانی و عملکرد مختل ،محدودیتهای مختل ،دیگر جهتمندی و گوشبهزنگی بیشازحد
و همچنین اعتیاد به شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل رابطه منفی معنیدار و بین سبکهای دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با
طرحواره بریدگی و طرد ،طرحواره خودگردانی و عملکرد مختل ،محدودیتهای مختل ،دیگر جهتمندی و گوش به زندگی
بیشازحد و اعتیاد به شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .این یافتهها با نتایج پژوهشهایی
همچون (لین و همکاران0225 ،؛ میکولینسر و شاور0222 ،؛ خرم و محمدخانی )8216 ،همسو است .در تفسیر چنین یافتههایی
میتوان گفت افراد واجد سبک دلبستگی ایمن ،روابط صمیمی و بهتری را با دیگران برقرار میکنند ،ارتباط بین فردی بهتری دارند،
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میزان تغییر ازنظر آماری معنیدار است ( .)p=2/228درعینحال سبک دلبستگی ایمن همچنان معنیدار است (،t=0/21 ،p=2/25
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دارای اعتماد به خویشتن باالتریاند و هنگامیکه مانعی سر راه آنها قرار میگیرد کمتر به راهبرد مقابلهای اجتنابی و رفتارهای
اعتیادی میپردازند؛ اما افراد دارای سبک دلبستگی ناایمن به خاطر احساس ناایمنی ،اضطراب و عدم اعتمادی که نسبت به خود یا
دیگران دارند ،هنگامیکه ایجاد و برقراری ارتباط با دیگران شکست میخورند ،بیشتر انزوا و تنهایی را ترجیح میدهند و این امر

هاشمی نصرتآباد )8262 ،معتادان افرادیاند که از تجربیات دردناک ناشی از سرخوردگیهای شدید در ارتباط با مادر رنج میبرند.
بیتوجهی مادر نسبت به نیازهای فرزند باعث میشود خودنظمدهی با موفقیت انجام نشود و ساختارهای روانی مرتبط با مهار درونی
رفتار شکل نگیرند .درنتیجه این افراد به امور و اشیای بیرونی وابستگی پیدا میکنند و اعتیاد به شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل
میتواند با توجه به سهلالوصول بودن موبایل یکی از شیوههای جبران کمبودهای درونی آنها محسوب شود .بر این اساس میتوان
از تجربیات آسیبزای دوران کودکی که مربوط به سرخوردگیهای شدید در ارتباط با مادر و مراقبین اصلی است بهعنوان یکی از
سازوکارهای تأثیرگذار بر سبک دلبستگی و شکلگیری طرحوارهها برای تبیین این یافته سود جست.
افراد دارای سبک دلبستگی ایمن ،هنگام مواجهه با استرسهای هیجانی ،به جستجوی حمایت اجتماعی میپردازند درحالیکه افراد
دارای سبک دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) برای خودتنظیمگری عاطفی به روشهای دیگر مانند گوشهگیری و رفتارهای
اعتیاد گونه پناه میبرند که این امر بر شکلگیری طرحوارههای ناسازگار اولیه تأثیر به سزایی دارد .نمود دلبستگی میتوانند بهصورت
طرحوارههای شناختی برای روابط مفهومسازی گردند که در پاسخ به تجارب مراقبان کودک و روابط بین فردی بعدی شکل میگیرند
(ویدرمن8669 ،؛ نقل از رفیعی و همکاران .)8262 ،به باور یانگ و همکاران ( )0222طرحوارههای ناسازگار اولیه ،الگوهای هیجانی
و شناختی خودشکنندهای هستند که در جریان رشد آغاز میگردند و در سرتاسر زندگی تکرار میشوند .از سوی دیگر ،آسیبشناسی
روانی فرد میتواند ،بازتاب طرحوارههای ناسالم وی باشد ،بنابراین ،طرحوارههای منفی و ناسازگار که بیشتر در پی تجربههای ناگوار
دوران کودکی پدید میآیند ،میتواند بهعنوان هسته اصلی اختالل شخصیت و بسیاری از بیماریهای محور  Iافراد ایفای نقش کنند
(یوسفی.)8216،
بهزعم تورس ( ،)0222طرحوارههای ناسازگار اولیه در تجارب اولیه نهفته است .در پژوهشی که بهوسیله پالتز و همکاران ()0225
بهمنظور بررسی رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و دلبستگی بزرگسالی انجام گرفت ،نتایج نشان داد که طرحوارههای
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باعث میشود که به اینترنت گرایش بیشتری داشته باشند .مطابق با نظریه خودشیفتگی کوهات (8699؛ نقل از بهادری خسروشاهی،
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ناسازگار اولیه با سبک دلبستگی ایمن ،رابطه منفی و با سبکهای دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا رابطه مثبت دارند (کوهسار و
بناب.)0288،
در پژوهشی منز ،بریت و ون ولیربرگ ( )0282بررسی کردند که آیا طرحوارههای ناسازگار اولیه میتوانند رابطه بین ابعاد اضطرابی

روانی به گونه کامل بهوسیله شناختها بهویژه طرد و بریدگی و خودگردانی تعدیل میگردد .رابطه بین دلبستگی اجتنابی و
آسیبشناسی روانی تا حدی بهوسیله شناختها بهویژه طرد و بریدگی تعدیل گردید .نتایج این پژوهش نیز موازی با نتایج پژوهش
منز ،بریت و ون ولیربرگ ( )0282است.
در کل یافتههای این پژوهش میتوانند در راستای یافتههای پالتز و همکاران ( )0220باشد که یادآور شدند مدلهای فعالسازی
درونی دلبستگی ،آشکارا با طرحوارههای شناختی ارتباط دارد.
افراد ایمن ،با ارضا شدن امنیت و ارتباط اجتماعی از سوی والد خود ،معموالً سطحی از طرد و بریدگی را تجربه نمیکنند .آنها با
توانمندی برای جدا شدن از خانواده ،عملکرد مستقلی از خود نشان میدهند و با داشتن احساس مسئولیت در قبال دیگران یا
جهتگیری نسبت به اهداف بلندمدت زندگی ،به هدفگزینی و رسیدن به اهداف واقعبینانه میپردازند .افراد مبتال با سبک دلبستگی
ایمن بهواسطه عدم برخورداری از طرحوارههای ناسازگار اولیه ،با این موقعیت استرسزا بهتر کنار آمده و کمتر از سبک مقابلهای
اجتناب و رفتارهای اعتیادگون مانند وقتگذرانی در شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل میپردازند.
به اعتقاد یانگ و همکاران ( )0222عدم ارضای نیاز هیجانی دلبستگی ایمن به دیگران ،منجر به بهرهمندی از سبک دلبستگی ناایمن
(سبکهای اجتنابی و دوسوگرا) میشود که سنگ بنای اولیه شکلگیری طرحوارههای ناکارآمد است .چنین افرادی از طرحوارههای
ناسازگار بیشتری رنج میبرند (مارتین و همکاران0282 ،؛ کمرا و همکاران )0280 ،که این امر باعث ایجاد اضطراب در آنان میشود.
در افراد با سبکهای دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) نیازهای امنیت ،ثبات ،همدلی ،درمیان گذاشتن احساسات ،پذیرش و
احترام با بهرهمندی از طرحواره ناسازگار بریدگی و طرد ،به شیوهای قابل پیشبینی ارضا نخواهد شد که این امر منجر به شکلگیری
طرحواره بریدگی و طرد در این افراد میشود .افراد با سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا و اجتنابی ،بهعالوه ،با داشتن طرحواره دیگر
جهتمندی ،معموالً هیجانات و تمایالت طبیعی خود را واپسزده و نسبت به آنها ناآگاه هستند (اویسی و بخشایی .)0280 ،نتایج
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و اجتنابی دلبستگی و نشانگان آسیبشناسی روانی را تبیین کند .نتایج نشان دادند که رابطه بین دلبستگی اضطرابی و آسیبشناسی
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مطالعه کمرا و همکاران ( )0280نشان داد که در افراد با سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا ،تشکیل طرحوارههای معیوبی که باعث
عدم پذیرش ،آسیب زدن به خود ،پیروی و هدایت شدن توسط دیگران میشود ،به نشانههای اضطراب و افسردگی میانجامند و این
امر میتواند سبک و راهبرد اجتنابی مانند رفتارهای اعتیاد گونه و بهخصوص اعتیاد به شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل با توجه

همچنین بنزیو ( )0222در بررسی خود به این موضوع اشاره کرد که ارتباطهای اینترنتی ،افزون بر ایجاد احساس نزدیکی و آزادی
در بیان احساس ،امکان حفظ حریم شخصی را فراهم میآورند و بدین ترتیب میتوانند در بهداشت و سالمت روانی نقش مؤثری
داشته باشند؛ اما در توجیه یافتههای پژوهشی حاضر میتوان گفت اینترنت باعث تنبلی جسمی میشود و برقراری ارتباط با دیگران
را کاهش میدهد و به انزوای اجتماعی منجر میشود (دل و مارینوا .)0220 ،افراد افسرده و مضطرب از گوشی موبایل و شبکههای
اجتماعی اینترنتی بهمنزله سبک مقابلهای اجتناب و راهی برای گریز از مشکالت استفاده میکنند و چون توانایی مقابله کارآمد و
سازگارانه با محیط واقعی را ندارند ،بیشتر به سراغ اینترنت میروند تا اضطراب خود را کاهش دهند و از تنهایی و درماندگی
بگریزند .از سوی دیگر فردی که زمان زیادی را با اینترنت سپری میکند ،انگیزهاش برای تعامل با دیگران کم میشود و توانایی
کمتری در حفظ دوستیها دارد .همچنین این افراد زمان کمتری را صرف صحبت با خانواده میکنند و باتجربه تنیدگی بیشتر ،احساس
تنهایی و افسردگی بیشتری میکنند .افراد مضطرب بهمنظور غلبه بر اضطراب خود و فرار از افکار نگرانکننده که به اضطراب منجر
میشود ،از موبایل و اینترنت و شبکههای اجتماعی استفاده میکنند و سعی میکنند که سرگرمیهای موجود در اینترنت را جایگزین
افکار آشفته ذهن خود سازند.
درمانگرانی که به درمان اعتیاد به شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل میپردازند الزم است که یک ارزیابی طرحوارهای و دلبستگی
از مراجعین فراهم آورند و طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبکهای دلبستگی را در این افراد شناسایی کنند و در کنار درمانهای
دیگر به طرحواره درمانی و درمانهای مبتنی بر دلبستگی توجه شود .محدودیت پژوهش حاضر در دسترسی به داوطلبان بود لذا از
روش در دسترس استفاده شد و به دلیل انجام این پژوهش در دانشگاه پیام نور میزان برابری از جنس مذکر و مؤنث در اختیار
پژوهشگر نبود لذا پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی در این چارچوب در صورت امکان تناسب جنسیت ،نمونهگیری تصادفی،
استفاده از سایر ابزارهای سنجش در نمونهها رعایت شود.
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به اینکه بسیار سهلالوصول است را افزایش دهد.
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The mediating role of early maladaptive schemas in attachment styles and addiction to
mobile social networks in students
Abstract
The purpose of this study was to investigate the mediate role of early maladaptive schemas in attachment
styles and addiction to mobile social networks in students. This research is descriptive correlational. The
statistical population of all students of BA in Payame Noor University of Babol, who studied in the
humanistic science year of 96-97. The total number of students is about 250. According to the Morgan
table, 148 people have been selected by available method. In this research, three questionnaires of Hazen
and Shaver Attachment Style (1987), Young Schema Questionnaire (1998) and the Addiction to Mobile
Questionnaire Based on Social Networks (2017) have been used. The results showed that the early
maladaptive schemas had a negative relationship between secure attachment style and social networks
addiction (β =-0.039, P=0.05) and the relationship between avoidant insecure attachment style (β =0.15,
P=0.001) and the ambivalent insecure (β =0.28, P=0.001) mediate positively. Insecurity in attachment style
and the existence of maladaptive schemas can lead to addictive use of mobile-based social networks.
Therefore, the results of this study can be used to design therapeutic and learning programs for the addiction
of mobile-based social networks by therapists, mental health Services.
Key words: Addiction to mobile social networks, students, attachment styles, schemas
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