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Abstract
The present study aimed to compare virtual social network use, attachment
styles, and self-knowledge among male and female students. The present
study was a causal-comparative study. Using cluster sampling, 207 students
(male=96, female=111) were selected among students of Malayer University
as a statistical population. A questionnaire consisting of an attachment scale,
and a self-knowledge scale was filled out by sample groups. Students were
asked about the amount they use virtual social networks such as Telegram,
Instagram, WhatsApp, Imo, Line, and Facebook over 24 hours. Data were
analyzed by multivariable analysis of variance. The residence place of
students (dormitory and home) statistically was controlled. Results showed
statistically significant differences (P<0/05) in self-knowledge, avoidant
style of attachment, and amount of social network usage between male and
female students. Female students had higher scores of self-knowledge than
males but lower scores of the avoidant style of attachment and lower levels
of social network use. Based on the results, psychological interventions of
self-knowledge and attachment in male students' relationships in social
networks seem to be useful.
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مقاله پژوهشی

فصلنامهمطالعاترسانههاينوين


سبکهای

مقایسه میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی،
دلبستگی و خودشناسی در بین دانشجویان دختر و پسر

فریبا سعیدی

همدان ،ایران
کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه مالیر ،همدان ،ایران

هدفاينپژوهشمقايسهمیزاناستفادهازشبکههاياجتماعیمجازي،سبکهاي دلبستگیوخودشناسی
دردانشجوياندختروپسراست.پژوهشازنوععلی -مقايسهاي بود.جامعهيآمارياينپژوهششامل
کلیهيدانشجوياندانشگاهماليردرسالتحصیلی 6931ونمونهآنشامل 702نفر(دختر=،666پسر=
مقیاسهاي

 )31بود که با روش نمونهگیري خوشهاي انتخاب شدند .جهت جمعآوري اطالعات از 
دلبستگی هازن و شیور ( ،)6392خودشناسی قربانی و واتسون ( )7009و میزان ساعاتی که آزمودنی در
فیسبوک میکند ،استفاده شد .دادهها با استفاده از آزمون آماري تحلیل واريانس چند متغیري

محلزندگیبهصورتمتغیرهمپراشکنترلشد.نتايج

()MANOVAموردتجزيهوتحلیل قرارگرفت .
نشاندادبیندخترانوپسراندرمتغیرخودشناسی،سبک دلبستگیاجتنابیومیزاناستفادهازشبکههاي
اجتماعیمجازيتفاوتمعناداروجوددارد(.)P>0/00خودشناسیدردخترانباالترازپسرانبودومیزان

ISSN: 2538-2209

شبانهروز صرفاستفادهازشبکههاياجتماعیمجازيازجمله تلگرام،اينستاگرام،واتساپ،ايمو،الين،


تاریخ پذیرش1899/01/17 :

چکیده

تاریخ ارسال1893/00/07 :

یپور
یداله قاسم 



استادیار گروه روانشناسی سالمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مالیر،

استفاده از شبکهها در پسران بیشتر و سبک دلبستگی اجتنابی در پسران بیشتر از دختران بود؛ بنابراين،

شبکههاياجتماعیآنمفیدواقعشود .

کلیدواژهها :خودشناسی ،سبکهای دلبستگی ،شبکهها اجتماعی مجازی .
نويسندهمسئول y.ghasemipour@malayeru.ac.ir:

eISSN: 2476-6550

یتوانددرمیزاناستفادهاز
روانشناختیدرارتباطباخودشناسیودلبستگیدرروابطپسرانم 
آموزشهاي 
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مقدمه
جهان اجتماعی در حال تغییر است و يکی از عوامل اصلی تحول در دنیاي کنونی،
بهعنوان
دستاوردهاي تکنولوژيک جديد و متأخر بشري میباشد .دستاوردهايی که  
رسانههاينوين»شناختهمیشوند(تهرانیان6900،؛بهنقلازخانیکی.)6931،ازجملهاين
« 
رسانههاي نوين ،شبکههاي اجتماعی در فضاي مجازي است (عدلی پور ،میرمحمدتبار،
افشار و سهرابی .)6931 ،مکلوهان )6332( 6استدالل میکند که رسانههاي هر عصر،
ماهیتجامعـهآنعصـرراتعیـینمیکنند.ويرسانههايارتباطیراعصارهتمدنمیداند
و معتقد است که تاريخ از طريق رسانههاي غالب در هر عصر و زمانی هدايت میشود.او
بهوسیله پیام اسـت کهتـأثیرات شـگرف
بیانمیکند  

بهعنوانمنـادي ايـده دهکده جهانی ،

فناوريبـرالگوهاي رفتاري و ساختهاي اجتماعی اعمالمیشود (آذري6922،؛بهنقل
یرغم فوايد اين ارتباطات مجازي که
از خداياري ،دانشورحسینی و سعیدي .)6939 ،عل 
انهايیرا
بهعنوان يکشمشیردولبهزي 
زندگیبشررامتحولکردهاست،فضايمجازي 
بهعنوان نوع
نیزنصیبافرادکردهاست.ازآنجاکه درفضايمجازي،شبکههاياجتماعی 
وبسايتها متولد شدهاند و کاربردها ،کاربران و طرفداران بسیاري پیدا
جديدي از  
یگیرد معلول
شبکههايمجازيصورتم 
کردهاند،استفادهزيادورابطههايیکهازطريق 

علتهايروانشناختیازجمله عواملبینفرديودرونفردياستکهموردتوجه جامعه

شناسان و روانشناسان قرار گرفته است .شبکههاي اجتماعی يکی از انواع رسانههاي
اجتماعی محبوب محسوب میشوند و محلی براي شکلگیري جماعتهاي مجازي و
شبکهسازيکاربراناينترنتیهستند(سهرابی،رئیسیوطالبیان.)6930،امروزه،اصطالح
«شبکه اجتماعی مجازي» در همه فرهنگها واردشده و تعاريف و ويژگیهاي متعددي
براي آن برشمردهاند (افراسیابی .)6939 ،شبکههاي اجتماعی مجازي زيرمجموعهي
فناوريهايیهستندکهبهرسانههاياجتماعیمعروفشدهاند(صرفزادهوعلوي.)6937،
وبسايت باشد ،باعث ارتباط بین
شبکه اجتماعی مجازي که ممکن است شامل يک  
سازمانها) میشود .شبکههاياجتماعیممکن است با استفاده

کاربران خود(مانند افراد يا 
1. Mc Luhan
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از ورودي يک کاربر ،يک سیستم نمايه کاربر در ارتباط با کاربر ايجاد و ذخیره شود.
مشخصات کاربر ممکن است شامل اطالعات دموگرافیک ،اطالعات کانال ارتباطی و
اطالعات مربوط به منافع شخصی کاربر باشد.سیستماجتماعیشبکههمچنینممکناست
با ورودي کاربر ،ايجاد و ذخیره رکورد روابط کاربر با ديگر کاربران سیستم شبکه
اجتماعیوهمچنینارائهخدمات(مانندپستهايديوار،اشتراکعکس،سازمانرويداد،
امها،بازيهاوياتبلیغات)برايتسهیلتعاملاجتماعیبینکاربرانباشدVaccari, Jia, (.
پی 

شبکههاياجتماعی،آسیبهايینیزدراين
یرغم فوايد 
)Ge & Moreels, 2018؛اماعل 
رابطه وجود دارد که ناشی از استفاده مفرط از اين شبکههاست .براي مثال اديک و
سیکريسکی ( )7061به اين نتیجه ر سیدند که استفاده زياد از اينترنت منجر به مشکالت
پژوهشها ،ارتباط کم با همساالن ،احترام به خود

روانشناختی در دانشجويان میشود .

پايین،احساستنهايی،افسردگیواضطرابباالرانتیجهاستفادهمفرطازفضايمجازي
یدانند (مثالً،)Chamarro, 2016 Oberst, Wegmann, Stodt, Brand, :هرچند برخی
م 
یدانند
شازحدازفضايمجازيم 
پژوهشهايديگرچنینمشکالتیرامقدمهاستفادهبی 

از
بههرحال به دلیل نوعمطالعاتپسرويداديدراين زمینه،
( .)Gamez-Guadix, 2014
سبکهاي دلبستگی

یتوان جهت اين رابطهها را مشخص کرد .در پژوهش حاضر 
نم 
بهعنوان متغیر
یگیرد و خودشناسی  
یهايی که در دوران کودکی شکل م 
بهعنوان ويژگ 

شدهاند .
کتروقابلتغییرتردرارتباطبااستفادهازفضايمجازيدرنظرگرفته 
نزدي 
شبکههايمجازي
گستردهايدرموردگرايشافرادبهاستفادهزياداز 

پژوهشهاي

صورتگرفتهاست(مثالً:فرقانیومهاجري.)6932،جعفري،کرديوتاجیکاسماعیلی
نرمافزارهاي جانبی تلفن همراه
بهعنوان میزان و نوع استفاده از  
( )6931در پژوهشی  
(همچونتلگرام،وايبرو)...درمیانزنان70تا90سالمنطقه 0تهرانبهاينيافتههادست
پیداکردندکهمیانگیناستفادهازايننرمافزارهادرمیانتهرانیها 1/1ساعتبودهاست.
 7/1درصدازنمونههايپژوهشتنهاازنرمابزارهايبازيوسرگرمیاستفادهمیکنندکه
درشبکههايمجازيعضويتندارندو 03/7درصدنیزتنهاازشبکههايمجازياستفاده
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میکنندو 99/7درصدنیزهمزمانازهردونرمابزارهااستفادهمیکنند.همچنینازمیان
هافیسبوکبابیشترينمقداراستفادهوتیکتاک باکمترينمقداراستفادهقرار

اينشبکه
داشتند.
ازجمله داليل مهم اين گرايش به استفاده از شبکههاي اجتماعی مجازي ،عوامل
یباشد .پژوهشها نشان دادهاند بین میزان استفاده از اينترنت ،فضاي
جمعیت شناختی م 
مجازيوشبکههاياجتماعیدرجنسیتتفاوتوجوددارد،بدينگونهکهمردانبیشتراز
زنان از اينترنت و فضاي مجازي استفاده میکنند (میرغفوري و رودپشتی6993 ،؛
خداياري ،حسینی و سعیدي6939 ،؛  Menon, Narayanan, Lakshmi, & Kahwaji,

; .), Tricard, & Chabrol, 2015;Laconi  et al., 2016;Dufour 2018همچنین در
پژوهشهايمرادي،رجبپور،کیانارثی،حاجلوورادبخش()6939پوه،)7062( 6لی،
ايننتايجبهدستآمدکهمردانبیشتراززنان

کووچو،)7060(7میهاوهووانگ)7061(9
تحت تأثیر آسیبهاي اينترنت ،اعتیاد به اينترنت و گوشی همراه هستند و انگیزههاي
استفادهازاينشبکههامتفاوتاست،ولیحسینیبهشتیان()6930درپژوهشخودبهاين
بهطورکلی
نتیجه رسید که دختران بیشتر در معرض اعتیاد به فضاي مجازي قرار دارند  .
پژوهشهانشانداده اندبینمیزاناستفادهواعتیادبهاينترنتدرجنسیتتفاوتمعناداري
وجود دارد و اين تفاوت بدين گونه است که پسران بیش از دختران از اينترنت و اين
شبکههاي مجازي استفاده میکنند؛ اما اين پژوهشها ارتباطی بین جنسیت و عوامل
هايبینفرديودرون


توانددرپويائی
نکردهاند.علتچنینتفاوتیمی

روانشناختیايجاد

روانی روانشناختی نهفته باشد .در اين پژوهش دلبستگی بهعنوان متغیر بین فردي و
شدهاند .
بهعنوانيکمتغیردرونروانیانتخاب 
خودشناسی 
آنها تمرکز دارد
تئوري دلبستگی بر تمايالت و تمايالت افراد در توسعه روابط  
بهطور خاص ،نظريه دلبستگی عنوان
(Bowlby, 1969؛ به نقل از   .)Meredith, 2018
عنوانمثال ،در دسترس بودن
منحصربهفردبین فردي در دوران کودکی (به 

میکند تجارب 

1. Pugh
2. Lee, Ko & Chou
3. Mi Ha & Hwang
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و پاسخگويی والدين)درک افراد و انتظارات ازروابط و نحوه رفتار آنها را در روابط
آتیشکلمیدهد (Ainsworth, Blehar & Wall, 1978؛بهنقلاز.)Meredith, 2018
عبارتديگر،دلبستگیالگويیاستکهبرمبنايروابطاولیهيفردباوالدينيامراقبین


به
یگیرد وبهمناسباتوروابطبینشخصیدرآيندهمنجرمیشود.اينالگو
خودشکلم 
یتواندايمن-ناايمن،دوسوگراواجتنابیباشد(Bowlby, 1996; Ainsworth, 1978؛به
م 
نقلاز.)Tanner, 2018برايناساس،فعالیتسیستمدلبستگی،محدودبهدورانکودکی
نبودهودرتمامطولزندگیوپیوندهايعاطفیديگريچوندوستیها،ازدواج،روابط
بهطور کامل از احساس
خويشاوندي و غیره فعال باقی میماند و انسانها در هیچ سنی  
اعتماد نسبت به افراد مهم زندگی آزاد نیستند (Ainsworth, 1989؛ به نقل از صديقی
سبکهاي دلبستگی در پیوندهاي عاطفی در

یرسد 
ارفعی و نجاريان .)6931 ،به نظر م 
بهنوبه خودمیزاناستفادهازشبکههايمجازيراتحت
فضايمجازيهمفعالباشدکه 
بهوسیله توانايیتمايل به ايجادروابط
بزرگساالن  

یدهد .دلبستگی ايمندر
تأثیر قرارم 
بزرگساالنباسبکدلبستگیايمن،دارايروابط

نزديکومیلبهاعتمادشکلمیگیرد.
باکیفیت،امن،نزديکوپايدارهستند(Shaver&Mikulincer,2002؛بهنقلاز Elsey,

کنیموبهماپاسخمیدهدو


يکرابطهامنبافرديکهبهاواحساسدلبستگیمی
.)2018
نفسدرمامیشود(Ainsworth, 1991؛بهنقلاز.)Elsey, 2018افرادبا


موجباعتمادبه
بهطور
دلبستگی دوسوگرا تمايل زياد به ايجاد پیوند دلبستگی با يک شريک دارند ،اما  
مداومترسازطردشدندارند(Shaver & Howzen, 1994؛ بهنقلاز.)Elsey, 2018
بهطورپیوستهازرهاشدن
شازحدتصويبوتأيیدسايرافرادراجستجومیکنندو 
آنهابی 

بزرگسالی اين سبک دلبستگی ،با نیاز به کنترل و نگرانی براي ايجاد

میترسند و در 
روابط صمیمی مشخص میشود (Shaver & Mikulincer, 2002؛ به نقل از  Elsey,

. )2018ازسويديگر،دلبستگیاجتنابیاشارهبهتالشبرايازدستدادنپدرومادر
برايرسیدنبهاستقاللکاملاست(Ainsworth & Bowlby, 1991؛بهنقلاز & Xiang

 .)Liu, 2001
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بهنوعی يک ارتباط اجتماعی است
به دلیل اينکه استفاده از شبکههاي مجازي  
روانشناختیقرارداشتهباشد
بهعنوان يکعامل 
یتواند تحتتأثیرسبکدلبستگیفرد 
م 
( .)Fraley & Hudson, 2017به عبارتی دلبستگی در بروز رفتارهاي مختلف ازجمله
جلوهايازروابطبین فردينقشدارد( Ji,
استفادهازشبکههاياجتماعیمجازيبهعنوان 

،)Wang, Zhang & Zhu, 2014باتوجهبهسبکدلبستگی،میزاناستفادهازاينشبکهها
میتواندمتفاوتباشد( .)Odacı, & Çıkrıkçı, 2014
پژوهش در مورد رابطه دلبستگی و استفاده از فضاي مجازي يافتههاي متناقضی به
دستدادهاست.مظاهرينژادفرد،معتمدي،زيودار،پوراسديوفراهانی()6930بهاين
نتیجه رسیدند که بین دلبستگی و اعتیاد به اينترنت رابطه وجود دارد؛ اما اُديک و
چیکريکچی )7061( 6نشان دادند رابطه بین میزان استفاده از اينترنت به نسبت سبک
دلبستگیمتفاوتاست.داودي،مهرابیزادههنرمندوهاشمی( )6931بهايننتیجهرسیدند
یهاي شخصیتی
بهطور مستقیموغیرمستقیم از طريق ويژگ 
کهسبکهايدلبستگیناايمن 
روانرنجورخويی و گشودگی به تجربه و سبکهاي هويت زودرس و سردرگم روي
آمادگیاعتیادتأثیردارند.مغنیزادهووفايینجار()6930درموردرابطهيبینسبکهاي
دلبستگی بااعتیادبهاينترنتدردانشجويانبهايننتیجهرسیدندکهسبکدلبستگیايمنبا
نمرهيکلاعتیاد به اينترنت،همبستگیمثبتمعنیداريدارد و باالبودن نمراتسبک
دلبستگی ايمن در دانشجويان با اعتیاد آنان به اينترنت همراه است .به نظر میرسد اين
يافتهها بايد با احتیاط تعبیر و تفسیر شود؛ زيرا مطابق با مفروضه پژوهش حاضر هرچه
یآيد.
دلبستگیايمنباالترباشدرفتارهاياعتیاديازجمله اعتیادبهفضايمجازيپايینم 
بهايندلیلکهدردلبستگیايمنترسازروابطحقیقیوجودنداشتهوايجاديکپیوند
یگردد ونیازيبهاستفادهمفرطازفضايمجازيبه
امکانپذير م 

انسانیصادقانهواصیل 
خاطر پیوندهاي مجازي نیست .هرچند حسین ثابت ،جهانگرد و معتمدي ( )6930و
اللهیاري،حیدريوژيان()6931نیزدريافتندبینسبکهايدلبستگیومیزاناستفادهاز
فیسبوک رابطه وجود ندارد ،اما قمري ،گیوي و مجرد ( )6930در پژوهشی دريافتند
1. Odacı, & Çıkrıkçı
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سبکهايدلبستگی(دوسوگرا،اجتنابیوايمن)باگرايشبهاعتیادرابطهدارند.همچنین،
اللهیاري،حیدريوژيان()6931بهايننتیجهرسیدندکهبینسبکهايدلبستگیناايمنو
اعتیادبهتلفنهمراهارتباطوجودداردواعتیادبهموبايلازطريقسبکدلبستگیقابل
شبینی است .کانک و گیگلر و برسکی و میکلوسی )7061( 6نیز در پژوهشی مشابه
پی 
شبینیمیکند .
دريافتنداضطرابدلبستگیباال،دلبستگیبیشتريرانسبتبهتلفنهمراهپی 
روانشناختی و جمعیت شناختی
پژوهشهايی در مورد عوامل  

عالوه بر اين ،
بهصورت توأمانانجامشدهاست.برايمثال،بلکول،لیمن،ترامپچولیس)7062( 7به

اين نتیجه دست يافتند که در افراد جوان سبک دلبستگی و ترس از دست دادن ،میزان
استفادهازاينشبکههاراافزايشمیدهد،امافقطترسازدستدادن،اعتیادبهاينترنترا
شبینیمیکند.اُديکوچیکريکچی()7061نیزبهايننتیجهرسیدندکهاستفادهزياداز
پی 
یشود و استفادهزياداز
اينترنتمنجربهمشکالتروانشناختیدردانشجوياندانشگاهم 
اينترنتبهنسبتجنسیتوسبکدلبستگیمتفاوتاست .
از طرفی حسینیخواه و واحديان ( )6930نشان دادند بین جنسیت و سبکهاي
دلبستگیتفاوتمعناداريوجودندارد.بهنظرمیرسدعالوهبرجنسیتودلبستگی،عامل

سومی يافتههاي متناقض در اين حوزه را توضیح دهد .دلبستگی موضوعی است که در
حوزههاي مختلف زندگی را تحت تأثیر قرار
بزرگسالی  

یگیرد و در 
کودکی شکل م 
یدهد؛اماچهراهیبراياصالحاينروابطمتناقضمعیوببراساسدلبستگیوجنسیت
م 
یرسد در ساحت ديگري از سیستم روانی يعنی
وجود دارد؟ پاسخ اين سؤال به نظر م 
سبکهايدلبستگی

ساحتخبرييااطالعاتینهفتهباشد.خودشناسی9وآگاهشدنبهاين
و نوع روابط میتواند میزان استفاده از شبکههاي مجازي را علیرغم جنسیت و روابط
عبارتديگر،

موضوعی دوران گذشتهشان که تا حدودي جبري هستند تعديل نمايد؛ به
بهعنوان يک متغیر درون روانی میتواند در دختران و پسران تفاوت داشته
خودشناسی  
بهلحظه فردنسببهحاالتروانشناختیو
لحظه 
باشد .خودشناسیعبارتاستازآگاهی 
1. Konok, Gigler, Boróka & Miklósi
2. Blackwell, Leaman, Tramposch & Liss
3. Self-knowledge

 | 313فصلنامه مطالعات رسانههای نوین | سال هشتم | شمارة  | 13تابستان 3133

توانتمايزنهادنوتحلیلمحتوايتجاربکنونیونیزپردازششناختیفعالدربارهخود
ومعطوفبهرويدادهايگذشته.هدفخودشناسی،ايجادديدوسیعتربرايهدايترفتار
طرحوارههاي فردي پیچیدهتر و کاملتر است (طهماسب6991 ،؛ به نقل از
و تشکیل  
عبارتديگر خودشناسی نوعی فرآيند

فتوحی بناب ،حسینی نسب و هاشمی)6930 ،؛ به
روانشناختی  پويا،انطباقیوانسجامبخشاستکهکارکرديزمانمنددارد.ظرفیتفهم

بهمنظور نظم بخشیدن به
فرايندها و تجربههاي درونی به شکلی زمانمند و سازمانيافته  ،
خود،خودشناسیانسجامی نامیده میشود Ghorbani, Watson, Bing, Davison, Le

.)Breton, 2003; Ghorbani, Watson,) & Hargis, 2008خودشناسیفرآينديانسجام
یبخشد.
بخش است ،زيرا تجارب و صفات «خود» را در سنتزي معنادار وحدت م 
یتواند بهبهزيستی«خود»
واسطهخودنظمدهیم 


زيرابه
خودشناسیفرآيندانطباقیاست ،
ياريرساند.خودشناسیفرآينديپويااست ،زيرابايدبهشرايطیپاسخدهدکهدائماًدر
،خودشناسیمستلزمآگاهیبهتجاربکنونیوارتباطدهیآنهابه

تغییر هستند.ازاينرو
گذشتهاست .برپايه اينمفهومسازي،خودشناسی انطباقی (به معنايحقیقی) دربرگیرنده
خودشناسیتجربهاي»،پردازشپذيرندة

خودشناسیتجربهاي6و خودشناسیتأملی7است«.
بهلحظهوپويايآندرزمانحال
اطالعاتمرتبطباخوداستکهبرحسبتغییراتلحظه 

نوعیآگاهیبهحاالتروانشناختیجارياست

.خودشناسیتجربهاي،

یپذيرد
صورتم 
کهفردرادرپردازشمحتوايتجاربکنونیوتفکیکآنهاازيکديگرتوانمندمیسازد.

یآوردکهبرايمقابلهبا
خودشناسیتجربهاي،درونداديبالفصلازتجاربفرديفراهمم 
یاختیار
چالشها و دستيابی  به اهداف الزامی است و همچنین از صور خودکار و ب 
پاسخدهیجلوگیريمیکند.ازسويیديگر«،خودشناسیتأملی»عبارتاستازپردازش

شناختیاطالعاتمربوطبهخود،کهمرتبطباگذشتهاست.درخودشناسی تأملی،فرداز
یپردازد و از اين
دهتر به تحلیل تجارب فردي م 
طريق کنشهاي شناختی عالی و پیچی 
چشماندازي وسیع
یتواند  
یيابد که م 
دهتري دست م 
وارههاي ذهنی پیچی 
رهگذر به طرح 
1. Experiential
2. Reflective
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براي هدايت رفتار فراهم کند ) .(Ghorbani, et al, 2003در اين پژوهش خودشناسی
انسجامیکهدربرگیرندههردونوعخودشناسیاستسنجیدهشدهاست .
خودشناسیتجربهايوتأملی،بايکديگرارتباطیتنگاتنگدارندوباگسترةوسیعی
درخاللشرايطدشواروچالشبرانگیزکه

مشابههمبستهاند.بااينحال

گونهاي
تغیرهابه 

ازم
خودشناسیتجربهاي وجهیغالبدارد.

نیازمندتوجهیدقیقبهخوددرزمانحالاست ،

پاسخدهی عادتگونهرا
یتواند  
شازحد بهخودشناسیتأملیم 
درچنینشرايطی،اتکاءبی 
که با واقعیات تجربهاي کنونی ارتباطی اندک دارد سبب گردد .متقابالً ،خودشناسی
نشهاوتجارب
بدونبهرهگیريازخودشناسیتأملیبهناکامیدربهرهمنديازبی 

تجربهاي

گذشته درجهت تحلیل شرايطکنونی،خواهدانجامید (قاسمیپور .)6990،خودشناسی
تجربهاي و تأملی باهر دو عامل آگاهی به حاالت درونی 6و خود تأمل گري 7داراي

همبستگیاست،اماباخودتمرکزگريوسواسگونهياخودشیفتگیارتباطیندارد.فرض

براين است که خودشناسی انطباقی و سالم بايد مستلزم توانايی توجه واضح به تجارب
(خودشناسیتجربهاي)وازتجاربگذشتهياريبگیرد (خودشناسیتأملی)،

جاريباشد 
) .(Ghorbani, et al, 2003
پژوهشیکهدرآنخودشناسیومیزاناستفادهازفضايمجازيبررسیشود،يافت
نهاي بینفرهنگی به
نشد.قربانی وهمکاران ()7009درششپژوهشمختلف ودرزمی 
طراحی و اعتباريابی مقیاسهايی  جهت سنجش دو وجه خودشناسی اقدام نمودند .نتايج
یتوانبدينترتیبخالصهنمود:خودشناسیتجربهايو
حاصلازپژوهشهايمذکوررام 

هوشهیجانیباالتر،نیازبهشناخت،مسنددرونیکنترل،خودشکوفايی،ارزشهاي


تأملی،
شبینی میکنند.همچنینايندووجه،باتفکر
فردگرايانهوارزشهاي جمعگرايانهراپی 
معطوف به خارج آلکسی تايمیک و خودشیفتگی همبستگی منفی دارند .افزون براين،
خودشناسی تجربهاي  و تأملی واجد برخی استلزامات رفتاري نیز هستند .افرادي که
خودشناسیبااليیدارند،ازجانبدوستانخودچنینتوصیفشدند:درتعاملباسايرين
1. Internal State Awareness
2. Self-Reflectiveness
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درونیخودبیشترآگاهاندو

بینشباالترينسبتبهخوددارند،ازتجاربروانشناختی 
کنترل بیشتري برخوردارند .بدين ترتیب ،يافتههاي مبتنی برگزارشهاي دگرسنج ،نشانگر
نقشخودشناسیدرتبیینرفتارهاوروابطبینفردياست) .(Ghorbani, et al, 2003
به نظر میرسد نقص در خودشناسی و شناخت نسبت به خود در نوع دلبستگی
نکهکاربري
بهطوربیهدفدرفضايمجازيسردرگمسازد.باتوجهبهاي 
یتواندفردرا 
م 
بهويژه ايران ،با نوعی شکاف
بهويژه کشورهاي جهان سوم و  
اينترنت در سراسر جهان  
جنسیتیروبهرواست(میرغفوريوشفیعیرودپشتی)6936،وباتوجهبهنتايجضدونقیض
درموردمیزاناستفادهواعتیادبهاينترنتدردخترانوپسران،اينسؤالپیشمیآيدآيا
بینمیزاناستفادهازشبکههاياجتماعیمجازيدردخترانوپسراندانشجوتفاوتوجود
دارد؟باتوجهبهبرخورده ايمتفاوتوالدين،اطرافیانومحیط،باکودکدختروپسرکه
سبکهايدلبستگیسهیمهستندوتفاوتهايفیزيولوژيکیوجسمیو

شکلگیري
در 
روحی در دختران و پسران ،اين سؤال پیش میآيد آيا بین سبکهاي دلبستگی و
خودشناسیدخترانوپسرانتفاوتمعناداروجوددارد؟بنابراينمطابقباآنچهبیانشدسه
یگیرد :
فرضیهپژوهشیذيلشکلم 
 -6بین میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی مجازي در دانشجويان دختر و پسر
تفاوتوجوددارد.
 -7بینسبکهايدلبستگیدانشجوياندختروپسرتفاوتوجوددارد.
 -9بینخودشناسیدانشجوياندختروپسرتفاوتوجوددارد.

روش پژوهش
پژوهشحاضرازنوععلی -مقايسهايبودهوجامعهيموردنظر شاملتمامیدانشجويان
دختروپسردانشگاهماليردرسالتحصیلی6931-32بودهاست.نمونهپژوهششامل702
نفر(دختر=،666پسر=)31بود.دامنهسنیشرکتکنندگاندرپژوهشبین69تا71سال
بود()M=70/90SD,=7/10ودرمقطعکارشناسیمشغولبهتحصیلبودند.نمونهگیري
بهصورت خوشهاي چندمرحلهاي تصادفی انجام گرفت ،يکی از روشهاي تعیین حجم
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نمونه استناد به مقادير رايج و پژوهشهاي همبستگی است .در پژوهشهاي توصیفی،
نمونهايبهحجمحداقل600نفرضرورياست.درپژوهشهايیازنوعهمبستگی،حداقل
حجم نمونه 00نفر برايبیانچگونگیرابطه،ضرورت دارد .برايپژوهشهايیاز نوع
آزمايشیوعلیمقايسهايحجمنمونهحداقل 90نفردرهرگروهتوصیهمیشود(دالور،
)6993؛ بنابرايندراينپژوهشبراياجتنابازافزايشخطاينوعاولوافتآزمودنی
حدود600نفرازهرگروهانتخابگرديد .

ابزار پژوهش:
بزرگسال هـازن و شیور

در اين پژوهش براي سنجش متغیرها از مقیاس دلبستگی 
(،)6392مقیاسخودشناسیقربانیوواتسون()7009وبرايمیزاناستفادهازشبکههاي
مجازي ،میزان خودگزارشی ساعات صرف شده در شبانهروز به در شبکههاي اجتماعی
مجازياستفادهشدکهدرذيلبهتوضیحمقیاسهايمورداستفادهپرداختهشدهاست .
مقیاس دلبستگی بزرگسال :اينسیاههکهبااستفادهازمادههايآزموندلبستگیهـازنو
شیور6392ساختهشد،درمورددانشجوياندانشگاهتهرانهنجاريابیشدهاست(بـشارت،
.)6991يکآزمون60مادهاياستوسهسبکدلبستگیايمن،اجتنابیودوسوگرارادر
درجهايطیفلیکرتازخیلیکم  -6تاخیلیزياد -0میسنجد.بدينگونه
پنج 
مقیـاس 
کههرفرددرهرزيرمقیاسنمرهايرابهدستمیآورد.حداقلوحداکثرنمـرهآزمـودنی
درهريکاززيرمقیاسهابهترتیب0و70است.ضريبآلفايکرونباخ(پايايی)خـرده
مقیـاسهـايايمن،اجتنابیودوسوگرادرمورديک نمونهدانشجويی ( 6190نفرشامل
 910دختر و  170پـسر) برايکل نمونه به ترتیب برابر با  ،0/09 ،0/91 ،0/91براي
دانشجويان دختر به ترتیـب  0/91 ،0/99 ،0/91و براي دانشجويان پسر به ترتیب ،0/91
 ،0/91 ،0/90گزارش شده است کـه نـشانه همـسانی درونی خوب مقیاس دلبستگی
بزرگسال است (قنبري هاشم آبادي ،6930 ،به نقل از بشارت و همکاران .)6937 ،در
نمونهي600نفرياز(00پسر00،دختر)
تحقیقیکهتوسطپاکدامن()6990برروييک 
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انجـامگرفـت،پايـايیبازآزمايیبهترتیببرايدلبستگیاضطرابی/دوسوگرا،اجتنابیو
ايمن برابر با  0/92 ،0/07 ،0/21و میزان آلفاي کرونباخ نیز برابر با  0/23به دست آمد
(بشارتوهمکاران6937،؛بهنقلازپاکدامن .)6990،
ساختهشده که

مقیاس خودشناسی :اينمقیاستوسطقربانی،واتسونوهرگیس()7009
داراي67گويهبودهووجوهخودشناسی(تجربهايوتأملی)رابهنحويکپارچهودرقالبی
درجهاي لیکرت ،موردسنجش قرار میدهد .پايايی اين
پنج 
واحد و با استفاده از مقیاس  
مقیاس در يک گروه  790نفري از دانشجويان دانشگاه تهران چنین بود :ضريب آلفاي
مؤلفهي خودشناسی تجربهاي  0/30و براي خودشناسی تأملی  0/91بود.
کرونباخ براي  
اعتبار اين مقیاس نیز با بررسی رابطهي آن با مقیاسهاي زير سنجیده شد ،مقیاس
خودآگاهی ،مقیاس هوش هیجانی ،مقیاس استرس ادراکشده ،مقیاس افسردگی و
دستآمدهمعناداربودکه
به 
اضطرابومقیاسارزشخود.درتمامیمواردهمبستگیهاي 
نشانازاعتبارمالکیمقیاسخودشناسیداشت(طهماسب،قربانیوپورحسین.)6990،
اعتبار وپايايیمطلوبمقیاس خودشناسی نیزدرپژوهشهايپیشینبهطرقمختلف به
تأيیدرسیدهاست(.)Tahmasb, Ghorbani, Watson, & Hargis, 2008مجموعنمرات
دراين مقیاس نشاندهنده میزان خودشناسی آزمودنی است .هر چه نمره فرد باالتر باشد
خودشناسیفردنیزباالست .
استفاده از فضای مجازی  :در اين پژوهش از نمرات خودگزارشی آزمودنیها براي
سنجشمیزاناستفادهازفضايمجازياستفادهشد.بهاينصورتکهتعدادساعاتیراکه
آزمودنیدر71ساعتشبانهروزازشبکههاياجتماعیمجازيازجملهتلگرام،اينستاگرام،
واتساپ،ايمو،الين،فیسبوکاستفادهمیکرددرپرسشنامهثبتمیکرد .


روش اجرای پژوهش
پسازتعیینجامعهيهدفوبرآوردنمونهموردنیاز جهتانجاماينپژوهش،ازآنجاکه
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انتخابشده تاحدامکانمعرفجامعهباشدونتايجپژوهشرابتوانبه

برآنبوديم،نمونه
دانشجوياندانشگاهماليرتعمیمداد،ابتدانامتمامیدانشکدههايدانشگاهمالير(دانشکده
ادبیات ،دانشکده رياضی و آمار ،دانشکده عمران ،دانشکده فنیمهندسی ،دانشکده
کشاورزي ،دانشکده علومپايه و دانشکده محیطزيست) ،بر روي کاغذ نوشته و بهطور
تصادفی چهار دانشکده را (دانشکده عمران ،دانشکده ادبیات ،دانشکده کشاورزي و
بهطور تصادفی دو
دانشکده رياضی و آمار) انتخاب کرديم .سپس از هر دانشکده نیز  
کالسانتخابشد.سپسبرايجمعآوريدادهها،پژوهشگردرهرکالسحضوريافتهو
بهصورتواضحومختصرتوضیح
ابتداخودرامعرفینمودهوهدفازپژوهشحاضررا 
یداد وضمناطمینانبخشیدنبهشرکتکنندگانبرايمحرمانهماندناطالعاتازآنها
م 
خواسته شد که با تمرکز و دقت کافی به سؤاالت پرسشنامههاي پژوهش پاسخ دهند،
سپس پرسشنامهها در بین آزمودنیها توزيع شد و بهصورت گروهی پاسخ داده شد.
پژوهشگر براي رفع مشکالت و سؤاالت احتمالی آزمودنیها در محل حضور داشت.
نرمافزار(SPSSنسخه)77موردبررسیقرارداده
درنهايتپرسشنامههاجمعآوريوتوسط 
شد .

یافتهها
گروههاينمونه(دختروپسر)،در
باتوجهبهسؤاالتوفرضیههايپژوهش،برايمقايسه 
متغیرهاي پژوهش براي تجزيهوتحلیل دادهها از آزمون پارامتريک تحلیل واريانس چند
متغیره (  )MANOVAاستفاده شد .قبل از انجام اين آزمون مفروضه نرمال بودن توزيع
نمراتباتوجهبهآزمون کالموگروفاسمیرنفسنجیدهشد.مطابقجدول-6باتوجهبه
دستآمده و سطح معناداري ( )P > 0/00که مبتنی بر تأيید فرض صفر است
به 
نمره   Z
دادههايموردنظردارايتوزيعینرمالاست .
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جدول ا .بررسی نرمال بودن اطالعات با توجه به آزمون کالموگروف اسمیرنف
دلبستگی

دلبستگی

دلبستگی

میزان استفاده از

متغیر

ایمن

دوسوگرا

اجتنابی

شبکهها

میانگین 

 16/09

 60/21

 69/12

 69/01

 1/60

انحرافمعیار 

 1/00

 9/61

 9/11

 9/03

 7/22

نمرهZ

 0/31

 6/69

 6/79

 6/62

 0/92

سطحمعناداري 

 0/99

 0/61

 0/03

 0/69

 0/19

شاخص

خودشناسی

ازآنجاکه  محل زندگی دانشجويان (خوابگاه و غیرخوابگاه) میتواند متغیر تأثیرگذاري
همانطور که در جدول  -7مشاهده
باشد ،تحلیل جداگانهاي براي اين متغیر انجام شد  .
یشود  تفاوتمعناداريبیندانشجويانخوابگاهیوغیرخوابگاهیدراينمتغیرهاوجود
م 
ندارد .
جدول  .2مقایسه دو گروه خوابگاهی و غیرخوابگاهی در سبکهای دلبستگی و خودشناسی
منبع واریانس

محلزندگی 
(خوابگاهیوغیر
خوابگاهی) 

سطح

ضریب

معناداری

ایتا

خودشناسی 

 7/17

6

 7/17

 0/10

 0/96

 0/00

سبکدلبستگیاجتنابی 

 6/37

6

 6/37

 0/60

 0/13

 0/06

سبکدلبستگیدوسوگرا 

 19/63

6

 19/63

 9/13

 0/01

 0/07

سبکدلبستگیايمن 

 0/00

6

 0/00

 0/06

 0/30

 0/00

متغیر

مجموعه

درجه

میانگین

مجذورات آزادی مجذورات

F

دستآمده،
مفروضهها يتحلیلواريانسچندمتغیريدرمورداطالعاتبه 

پسازبررسی
ارزشهاي متغیرهاي مربوط انجام شد .جدول  -9نتايج مقايسه

تحلیل اصلی با ورود 
دانشجويان دختر و پسر در متغیرهاي میزان استفاده از شبکههاي مجازي ،خودشناسی و
سبکهايدلبستگیرانشانمیدهد .
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جدول  .0مقایسه دو گروه دانشجوی دختر و پسر در متغیرهای پژوهش
انحراف

متغیر

گروه

میانگین

میزاناستفادهاز

پسر 

 1/00

 7/23

شبکهها 

دختر 

 9/10

 7/12

پسر 

 10

 1/93

دختر 

 17

 1/17

پسر 

 60/10

 7/99

دختر 

 60/31

 9/12

پسر 

 61/97

 9/09

دختر 

 67/10

 9/10

پسر 

 69/20

 9/09

دختر 

 69/60

 9/72

خودشناسی 
دلبستگیايمن 
دلبستگیاجتنابی 
دلبستگیدوسوگرا 

مجموعه

استاندارد مجذورات

درجه

میانگین

آزادی مجذورات

F

 19/90

6

 19/90

** 1/91

 709/99

6

 709/99

* 1/1

 1/00

6

 1/00

 0/10

 610/90

6

 610/90

** 66/20

 72/93

6

 72/93

 7/99

P<0/06

**

P<0/00

*

همانطورکهدرجدول -9نشاندادهشدهاست،دوگروهدختروپسردرمتغیرهايمیزان

استفاده از شبکههاي اجتماعی مجازي ( ،)P > 0/06خودشناسی ( )P > 0/00و سبک
دلبستگیاجتنابی()P>0/06تفاوتمعنیداردارند.باتوجهبهمیانگینهايحاصلشدهدر
نحال کهبیشترازدخترانازشبکههاياجتماعیمجازياستفادهمی-
جدول،پسراندرعی 
یدهدکه
آنهادارند.يافتههانشانم 
کنند،دلبستگیاجتنابیبیشتروخودشناسیکمترياز 
تفاوتمعنیداريبیندانشجوياندختروپسردردلبستگیايمنودوسوگراوجودندارد .

بحث و نتیجهگیری
با توجه به تفاوتهاي جنسیتی که در دختران و پسران وجود دارد ،هدف اين پژوهش
بررسیتفاوتهايدانشجوياندختروپسردرمیزاناستفادهازشبکههاياجتماعیمجازي،
دستآمده در جدول 9
به 
با بررسی سبکهاي دلبستگی و خودشناسی بود .طبق نتايج  
فرضیههايپژوهشتأيیدمیشود.پسران بیشتراز دخترانازشبکههاياجتماعیمجازي
پژوهشهايديوفر وهمکاران ()7061الکونی،تريکارد،

استفادهمیکنند کهايننتايجبا
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چابرول()7060منون،نارنیانوکاوايجی(،)7069خداياريوهمکاران(،)6939اُديکو
چیکريکچی ( ،)7061جی و همکاران ( ،)7061حسینیبهشتیان ( )6993و مرادي و
همکاران()6939مبنیبرمیزاناستفادهمتفاوتازشبکههاياجتماعیمجازيدردختران
وپسران،همسواست.برايمثالمنونوهمکاران()7069درپژوهشخودنشاندادندکه
یتوانگفتدختراندر
مردانبیشاززنانازاينترنتاستفادهمیکنند.درتبییناينيافتهم 
مقايسه با پسران ارتباطات کالمی بیشتري دارند و همین امر باعث میشود در ارتباطات
یشان ،روابطیرابرقرارکنند،اماپسراندرپیارضاينیازبهارتباطباديگراننیاز
واقع 
یکنند .از طرفی با توجه به فرهنگ جامعه ايران
بیشتري را به فضاي مجازي احساس م 
بخصوصدربینقشرجوانکهشروعارتباطبیندوجنسازسويپسرانصورتمیگیرد
و  ازطرفیحدوداخالقیودينیمانعارتباطآزادباجنسمخالفاست،برخیازپسران
درفضايمجازياينحدودوکنترلهاياجتماعیرااحساسنکردهوسعیبیشتريدر
یکنند.هرچنداينيافتهدرارتباط
استفادهازاينفضاجهتايجادارتباطباجنسمخالفم 
بايافتههايديگرپژوهشحاضرنیزقابلتبییناست .
دستآمده درجدول -9بینسبک دلبستگیاجتنابیدخترانو
به 
باتوجهبهنتايج 
پسراندانشجوتفاوتمعناداروجوددارد،باتوجهبهمیانگین،پسرانبیشازدخترانسبک
دلبستگیاجتنابیدارند؛که باپژوهشحسینیخواهوواحديان()6930ناهمسواست.در
افتهها درمورد
پژوهشاخیربینسبکدلبستگیدخترانوپسرانتفاوتوجودندارد.ي 
سبکها يدلبستگیوجنسیتمتناقضبودهوعلتاحتمالیاينمسئلهمربوطبهنوع

رابطه
یگیرد.درموردپژوهشحاضر،علت
نمونههايیاستکهدرپژوهشهامورداستفادهقرارم 

یتواند به
یدهند م 
احتمالیاينکهپسرانبیشترازدخترانسبکدلبستگیاجتنابیرانشانم 
بهويژه ارتباطاتکالمیآنها مربوطباشد.ازسويديگر،بنابهتعريف
مهارتها ارتباطی 
بالبیاز دلبستگی اجتنابی (Ainsworth & Bowlby, 1991؛بهنقلاز Xiang & Liu,

  )2001کهاشارهبهتالشبرايازدستدادنپدرومادرجهترسیدنبهاستقاللکامل
مرحلهاي از رشد قرار دارند و به دلیل اقتضائات

دارد ،در بین دانشجويان پسر که در 
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فرهنگیمیخواهند ازخانوادهخودمستقلشوند،استفادهزيادازفضايمجازيمیتواند
دورههاي برگشتی در اين مسیر باشد .پژوهشهاي اللهیاري ،حیدري و ژيان (،)6931

قمريکیوي و مجرد ( ،)6930مغنیزاده و وفايی ( )6930نشان دادهاند که بین سبک
شبکههايمجازيرابطه وجوددارد.ازطرفیچون
دلبستگیاجتنابیومیزاناستفادهاز 
اعتمادبهنفس (احدي،)6992،کمرويی(روشنقیاس،يوسف-

سبکدلبستگیاجتنابیبا
پور ،اندرواژ و خلیلی ،)6930 ،ابراز وجود (صديقیارفعی و نجاريان ،)6931 ،اضطراب
اجتماعی (بهشتیان و روزبهانی ،)6930 ،رابطه منفی دارد ،میتوان گفت پسران در اين
پژوهش به دلیل داشتن سبک دلبستگی اجتنابی میتوانند داراي اضطراب اجتماعی،
اعتمادبهنفس  و ابراز وجود پايینی باشند که احتماالً براي جبران اين ضعف خود به

شبکههاي اجتماعی مجازي روي میآورند و ساعات بیشتري را در اين شبکهها سپري
میکنند .

همچنین،جدول -9بیانگروجودتفاوتدرخودشناسیبیندخترانوپسراناست.
خودشناسیدرپسرانپايینترازدختراناستکهدرتبییناينيافتهمیتوانگفتچون
زنان ارتباطات کالمی و اجتماعی بیشتري با ديگران دارند و میل به ابراز عواطف و
هیجاناتخودرابیشترازمردانتجربهمیکنند،اينيکامرعاديبهنظرمیرسدکهطی
عبارتديگر میتوانگفتشناخت

روابطحقیقیبهشناختنسبتاًبااليیازخودبرسند 
؛به
خودازطريقارتباطاتکالمیباعثرفتارهايخودتنظیمیبیشتريدردخترانشدهکه
بهنوبه خود استفاده مفرط از فضاي مجازي را بهعنوان يکی از رفتارهاي اعتیادي و

مهارگسیختهکاهشمیدهد،امابهنظرمیرسداينشناختازطريقفضايمجازيکهدر
پسرانبیشترازدختراناستنمیتواندبهطرزصحیحیصورتگیرد.روابطکالمیزياد
درپسرانازطريقفضايمجازيدرتعارضباارتباطاتکالمیحقیقیدرمحیطواقعی
قرارمیگیرد؛بنابراينطبیعیاستکهدرموردپسرانمیزاناستفادهيباالازفضايمجازي
باخودشناسیپايینهمراهباشد.ارضايسالمنیازبهارتباطباديگرانمستلزميکآگاهیو
خودشناسیازايننیازاست.فرضبرايناستکهاستفادهزيادازفضايمجازيروش
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پاتولوژيکارضايايننیازاستواينخودبهدلیلخودشناسیپايینوعدمآگاهیاز
ايننیازبنیادينونحوهارضايسالمايننیازاست .
بهصورت کلی میتوان گفت که میزان استفاده از
در تبیین نتايج پژوهش حاضر  
شبکه هايمجازيدرپسرانممکناستبهخاطرفرهنگحاکمجنسیتباشدکهدرآن
سبک دلبستگی متفاوتی را در سن خاص دانشجويی در پسران ايجاد کرده و از سويی
مهارتها يکالمیآنانمنجربهخودشناسیباالدر

تفاوتهايعصبی-شناختیدخترانو
بهطور خالصه،
یدهد .
آنانشدهواينامراستفادهازفضايمجازيرادرآنانکاهشم 
آموزشوپرورش

يافتههايپژوهشحاضرتلويحاتمهمیرابرايوالدين،مربیانومتولیان
درجهتايجادسبکدلبستگیايمن،آموزشومداخالتروانشناختیدرراستايارتقاي
خودشناسیوبهبودروابطبینفرديدرپسرانفراهممیکند .
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اطالعرسانی،
تحلیلی،آموزشیو 
سبکهاي دلبستگی ،اعتیاد به
الهیاري ،عباسعلی؛ حیدري ،سعید؛ ژيان ،فرشاد« )6931( .نیمرخ  

مدلهاي
تلفن همراه و نحوه استفاده از آن در دانشجويان» ،مجلهي روشها و  
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