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 چکیده
تماعی و اج هایشبکههيجان خواهی در رابطه اشتياق به  انهینقش ميانجی گرا بررسی باهدف حاضر پژوهش

 نوع از و توصيفی حاضر پژوهش روش روش: شد. انجام متأهلبا انسجام خانواده در زنان  بستگیدلسبك 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نيشابور  زنان متأهل هيپژوهش حاضر شامل کل ی. جامعه آماراست همبستگی

 آوریجمع جهتدر دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند.  صورتبهنمونه پژوهش  عنوانبهنفر  022 است.

 ،(7391) وريهازن و ش ساالنبزرگ بستگیدل (، مقياس7333هيجان خواهی زاکرمن ) از پرسشنامه هاداده

استفاده  (7997سامانی )و پرسشنامه انسجام خانواده ( 7939اجتماعی سليمی ) هایشبکهپرسشنامه استفاده از 

آموس و  افزارنرمهمبستگی و تحليل مسير و با استفاده از  هایروش ازپژوهش با استفاده  یهاگردید. داده

ياق به هيجان خواهی در رابطه اشت داد نشان هایافته ها:یافته. قرار گرفتند وتحليلتجزیهاس مورد اسپیاس

 ایفا داریمعنی گرانهميانجی نقش متأهلانسجام خانواده در زنان  با بستگیدلاجتماعی و سبك  هایشبکه

رابطه  أهلمتبا انسجام خانواده در زنان  بستگیدلاجتماعی و سبك  هایشبکهين اشتياق به ب و نمایدمی

توان نتيجه گرفت که های پژوهش حاضر میبر اساس یافته :گيرینتيجه(. p‹20/2) داری وجود داردمعنی

طه خطی ساده یك راب متأهلبا انسجام خانواده در زنان  بستگیدلاجتماعی و سبك  هایشبکهرابطه اشتياق به 

 تواند این رابطه را ميانجی نماید.میهيجان خواهی  و نيست
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 مقدمه

ای استتتت و بر این استتتاس لحاظ تربيتی و اجتماعی دارای اهميت و جایگاه ویژهخانواده از 

دستيابی به جامعه سالم وابسته به سالمت خانواده است و نيز تحقق سالمت خانواده وابسته به 

(. در این ميان، توجه به 7930ستتتالمتت روانی ميان اعآتتتای آن استتتت )امينی و حيدری،   

تر از هر چيزی دارای اهميت است، ی بر دوش دارد بيشوظایفی که زن در زندگی زناشتوی 

چرا که رعایت این وظایف از ستتتوی زن مایه پابرجایی و انستتتجام خانواده و برپایی ان  و 

(. الزم به ذکر 7930گردد )پارستتا، رستتتمی و ستتجادی،   آرامش ميان اعآتتای خانواده می

د دارنی در کارآمدی خانواده انسجام خانواده نقشی اساس های ساختار قدرت واستت، مللفه 

یکی از ساختارهای پرنفوذ خانواده،  عنوانبهانستجام،  (. 0272)ستليمانی، عييميان و نيری،  

)حستتين خانزاده، ل در ميان اعآتتای خانواده استتت ابش جهت درک متقالبعد مهمی برای ت

خانواده منستتتجم، توستتتا جو خانوادگی حمایتی و (. 0279عيستتتی پور، یگانه و محمدی، 

که اعآتتای آن تمایل به درک و کمك برای  شتتوندمیتفاهم و درک اعآتتای آن شتتناخته 

(. 0270)نيير، سيدرا، مليك و فلك، افراد خانواده دارند  هایدغدغهبرطرف کردن نيازها و 

ی، پيوند و تعهد انستتتجام خانواده یعنی با هم بودن اعآتتتای خانواده که احستتتاس همبستتتتگ

دیگر، انستتتجام خانواده )پيوند عبارت(. به0272، 7عاطفی نستتتبت به یکدیگر دارند )الستتتون

عاطفی و هيجانی بين اعآتتای خانواده و احستتاس نزدیك بودن( از طریق احستتاس تعلق و   

 (.0272، 0شود )وایالنتا، تمپلتون، آردلت و مایرپذیرش در سيستم خانواده ابراز می

واده از بطن خان کهبستتتگی استتت  متغيرهای قابل اعتنا در انستتجام خانواده، دلیکی از  

بستگی دل اصل به نيریه رابطه بين انسجام خانواده و متغيرهای شخصيتی، درگيرد. میشکل 

کانتزاس، (ویژه با مفاهيم اعتماد و قابليت اعتبار یك رابطه ستتتروکاردارند گردد که بهبرمی

 4در همين راستتتتا، فوجموری، هایاشتتتی، فوجوارا و ماتستتتوکا(. 0272، 9فينی و ویکنستتتون

ين ببستتگی با انسجام خانواده نشان دادند که  های دل( در پژوهشتی رابطه بين ستبك  0271)
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اجتنابی  ستگیبدلو بين سبك  دارمعنیایمن و انسجام خانواده رابطه مثبت  بستگیدلسبك 

ه ب بستتتتگیدلهمچنين  .وجود دارد داریمعنیو دوستتتوگرا با انستتتجام خانواده رابطه منفی 

و  گيردمیشکل  یو یکودک و مراقب اصل نيب ،یاست که در کودک یعاطف ونديپ یمعنا

 ،، آقایی و گل پرور)ملذنی ملثر است یو احساس کودک در کل زندگ یرشتد اجتماع  بر

 که است و راهبردهایی شناختی عاطفی، قواعد کنندهتعيين، بستگیدل هایستبك  (.7939

، 7و هورگر کريبکند )می هدایت شتتخصتتی بين روابا و افراد در را هيجانی هایواکنش

0270.) 

 یمن،ا بستتتگیدل ستتبك: کرد معرفی را کلی بستتتگیستتبك دل ( ستته7393) 0نثورثیا 

 بستتتگیدلا افراد بناایمن دوستتوگرا.  بستتتگیدل ستتبك و اجتنابی ناایمن بستتتگیدل ستتبك

 کهالیدرحاز تعارضات را دارند،  تریپایينو سطح  تیاز اعتماد و رضا یسطح باالتر من،یا

راد با و اف شتتتريدوستتوگرا با عدم تعادل در احستتاستتات و تعارضتتات ب    بستتتگیدلافراد با 

نایبی )شوند یممشخص  شتريکمتر و تعارضات ب تيميو صتم  تیبا رضتا  یاجتناب بستتگی دل

بستگی که بر کارکرد فرد و عالوه بر مللفه سبك دل(. 7932، نيا، ستاالری و مدرس غروی 

های بسيار دیگری نيز انسجام خانواده را تحت تأثير انستجام خانواده او اثرگذار است، مللفه 

 ثيرتأ تحت را هافناوری، خانواده رشتتد به توجه با بستتياری مستتا ل وزهامردهند. قرار می

 است، فاصله یافتهراه هاخانه در امانبی هجوم با که ارتباطی نوین استت. وسایل  داده قرار

 ستتاختن با دور شتتکاف و فاصتتله اینکه  استتت آورده وجود به افراد بين توجهیقابل

 (7937(فاضلی،  است شده خانواده روابا در انسجام کاهش موجب خانواده اعآتای 

ستنتی، سبك زندگی غربی را تروی  نموده و   هایارزش جایبهمدرن  هایارزشو با تغيير 

 برات دستتجردی و صيادی، ) وده استت  چالش جدی بين الگوهای رفتاری زوجين ایجاد نم

( در پژوهشتتی به این یافته رستتيدند 0274) 9(. در همين راستتتا، والنزوال، هالپرن و کاتز7934

بهزیستی روانی  0272تا  0229در طول سالهای  بوکهای مجازی في که استتفاده از شبکه 
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( 0271) 7زوجين را کاهش داده و منجر به باال رفتن آمار طالق شتده استت. همچنين سولتانا  

ی این های اجتماعی بر روابا خانوادگدر پژوهشی با محوریت بررسی تأثير استفاده از شبکه

 اجتماعی منجر به شتتکستتت روابا  هایازحد از شتتبکهیافته را عنوان نمود که استتتفاده بيش

 یابد.شود و درنتيجه انسجام خانواده کاهش میاعآای خانواده با یکدیگر می

 شتتوند. امروزه،می محستتوب های اجتماعیرستتانه انواع از یکی اجتماعی هایشتتبکه 

 ،...و تلگرام بوک، تویيتر،في  همچون مجازی اجتماعی هایشبکه و ماهواره از استتفاده 

 فآای به فراسنتی و مرزیبرون هایبرنامه و اطالعات از وسيعی حجم استت  شتده  باعث

، یشامان) بگذارد تأثير جمعی و فردی زندگی مختلف ابعاد بر و شتود  وارد جوامع فکری

 و شیافزا ،یمجاز یاجتماع هایشتتتبکه ی. ازجملته کتارکردها  7930ی، نوروز ی وواحتد 

 ترنتنیا کاربر در ونيليصتتدها م ییو گردهما یمجاز یدر فآتتا یتعامالت اجتماع تیتقو

 تبادل ازنير مرز، زبتان، جن  و فرهنت ، بته تعتامتل و      یتیمحتدود  چياستتتت کته بتدون ه  

 هایرنامهب قیو از طر ننديرا بب گرانید هایپروفایل توانندمی. کاربران پردازندمیاطالعتات  

 (.0223 ،0پمپك)ارتبتا  برقرار کنند   گریکتد یو چتت بتا    ليت میمختلف متاننتد ا   یکتاربرد 

در  یالقاخ هایارزشو  حيصح فرهن  غيو تبل  یابزار تروها: نقا  قوت این شبکه ازجمله

اده، خانو یو جمعی اعآا فردی ابزارهایی برای تروی  خالقيت ،یاسالم - یرانیا یخانواده

از  تیحما تیبا محور یبوم یاجتمتاع  هتای رستتتانته /  هتا شتتتبکته  انتدازی راهو   يتتأستتت 

ه، خانواد یارتقاء سطح دانش و معرفت اعآا د،يمف هایسترگرمی ستالم و   هاییابیدوستت 

 ازیستت بهينهبا آن،  حيتعامل صتتح و رونيخانواده با جهان ب یاعآتتا ییو آشتتنا یجاکندگ

 .(7932)خجير،  و درنتيجه بهبود انسجام خانواده است هخانواد یاعآا نيروابا ب

 ،یرانیا یخانوادهبا  یفرهن  غرب ی: تناستتتب نداشتتتتن محتواهااین شتتتبکه دیتهد نقا 

 رييانواده، تغخ یاعآا نيدر ب ازين یشبکهو بستا   یغرب یو کاالها هااندیشته  غيتبل و ليتحم

 یو حت یانحرافات اجتماع ،یاجتماع یرواج نابهنجار ،یرانیا یخانواده دری ستتتبك زندگ

روابا  تيفي، کاهش احساسات و کاهش کهازمينه نیتجارب در ا انتقال و یمدن ینابهنجار
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 مجازی و هایشتتبکهاعتياد به  ،گراییمصتترفو  ییمدگرا دیتشتتد خانواده، یاعآتتا انيم

 گيریگوشهخانواده چون افسردگی، خجالتی شدن،  یاعآا پيامدهای روحی متفاوت برای

 رافرواج روابا  ،ییاختالفات زناشتتتو، نف اعتمادبه و تمتایل به دوری از اجتماع و کاهش 

و  جنستتتی و روابا نابهنجار هایاختالل ،هازوج نيب ی، ستتتردغيرمجازو روابا  زناشتتتویی

(. الزم به ذکر استتتت طبق تحقيقات 7932خجير، ) درنتيجه کاهش انستتتجام خانواده استتتت

های (، مبنی بر رابطه اعتياد به فآا7932) انجام شتده همچون پژوهش خستروی و صتحرا ی   

های بکهشتتتبه  اديکه اعت یاکثر افرادمجازی با عملکرد خانواده، این نتيجه را نشتتتان داد که 

هایی چون صتترف وقت فراوان برای آنالین بودن، احستتاس  با خصتتيصتته  داشتتتند مجازی

قراری یا زودرنجی فرد هنگام ایجاد وقفه های مجازی، بیحوصتتلگی در خارج از شتتبکه بی

 توان گفت استتتتفاده بيمارگونه و اعتياد بهشتتتوند که میناخته میدر استتتتفاده از شتتتبکه شتتت

شتتود و استتتفاده آن در  های مجازی منجر به اختالل در زندگی فردی و اجتماعی میشتتبکه

لوی ، نایت، جرمونی، . عالوه بر این، ستتاز نخواهد بود هنگام ضتترورت برای فرد مشتتکل  

 یاجتماع هایشبکهاز  دهستفاا انميز بين  تباار تحقيقیدر  (،0270) 7بنستيد، جوزف و پولی

 دهستفاا انميز بين کهو این یافته را نشان دادند  قراردادند موردبررسیرا  گیادخانو باو روا

 کاهشو  رودررو تتباطاار کاهشو  گیادخانو باروا کاهش با های اجتماعیشتتتبکته از 

 .دارد دجوو دارمعنا بطهرا ادهخانو با تعامل

تياق به بستگی و اشهای دلسبك یمللفهو روابا بين دو  شدهعنوانبا عنایت به مطالب  

، در این پژوهش محقق در پی عاملی است که بتواند انسجام خانوادهبا  های اجتماعیشبکه

ز ا یکیبا توجه به اینکه هيجان خواهی  نماید؛ گریميانجیروابا بين عوامل مذکور را 

 باشدمی ينتجزو ناشوییز ریگازسا بر های تأثيرگذارو از مللفه ادفرا شخصيتی هایویژگی

 درواقع. ددگرمیمذکور در تحقيق حاضر استفاده  هایمللفهميانجی بين  عنوانبهاز این عامل 

 مالحيه اريبس یموضوع یجانيدر گستره ه یتيشخص صهيخص كی عنوانبه یخواه جانيه

جام خانواده انس بر انکارناپذیری  یاست که آثار مشهود و نتا ییروابا زناشو طهيدر ح ریپذ
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در همين راستا، سياوشی،  .(7930 ،یهرابو س بهزاد پور ،یمطهرو روابا عاطفی زوجين دارد )

(، در پژوهشی تحت عنوان رابطه بين هوش هيجانی 0272جهانيان، عباسی اصل و مفاخری )

ادی دست آوردند که افر مان زن این یافته را بهو هيجان خواهی با رضایت زناشویی بين معل

که از سطح باالی هيجان خواهی برخوردارند ميزان کمتری رضایت زناشویی داشتند؛ چرا 

 طلب هستند.حوصله و تنوعکه افرادی کم

 پرداززاکرمن، نيریه بار توسا اولين که است شخصيتی ویژگی یك هيجان خواهی 

 (.7930)کریمی،  شد و توصيف مطرح بود آزین  گاهدید از متأثر که شناختیزیست

 گوناگون، هایاحساس و به تجارب نياز عنوان تحت خواهی هيجان ،زاکرمن نيریه طبق

؛ ترجمه 7334تعریف شده است )شولتز و شولتز،  خطرجویی به تمایل و بدیع پيچيده،

 شروع یك فعاليت هيجان خواهی نوعی تمایل ارثی برایبه عبارتی، (. 7930سيدمحمدی، 

افرادی  معموالً خواهی باال جدید است. افراد با هيجان هایمحرکتاقانه در پاسخ به شم

يم ن وماًناکامی و عم ناتوان از پذیرش ،ی در رسيدن به پاداشتکانش حوصله،کم طلب،تنوع

ای ریسك بر مزاجی خواهی یك استعداد هيجان درواقع (.0274، 7)اسمورتیناپذیر هستند 

 بان و تجارهيج نياز به وسيلهبهزیستی که  هایریشه ای شخصيتی بگپذیری و یك ویژ

 رفتارهای هایحوزه و هيجان در قالب ب. این تجارشودمیتعریف  هو پيچيد هتاز ،شدید

با عنایت به  (.0274و همکاران،  0گيرد )اسکال میحقوقی و مالی قرار  ،اجتماعی ،یکفيزی

ش هيجان خواهی در حيطه روابا زناشویی؛ محقق در پژوهش حاضر مطالب عنوان شده و نق

هيجان خواهی در رابطه اشتياق به به دنبال پاسخگویی به این سلال کلی است که آیا 

 گرانهجیميانمتأهل نقش با انسجام خانواده در زنان  بستگیدلاجتماعی و سبك  هایشبکه

اجتماعی  هایهمچنين در پی یافتن پاسخ به این سلال است که آیا بين شبکه نماید؟ایفا می

 شده، طرحم نيری مبانی به توجه رابطه وجود دارد؟ بابا انسجام خانواده  بستگیدلو سبك 

 .شد طراحی 7 شکل قالب در پژوهش مفهومی مدل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 Smorti, M 

8 Scalese, M 
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 . مدل مفهومي پژوهش1شكل 

 روش پژوهش

 .پژوهش حاضر با روش کمی، توصيفی و از نوع همبستگی به روش تحليل مسير انجام شد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد متأهل  زن انیدانشجو هيپژوهش شامل کل نیا یجامعه آمار

 .کردند شرکت پژوهش این در 32 سال ماه تا خرداد بهمن زمانی فاصله در که استنيشابور 

 دسترس در گيرینمونه روش به که است مذکور یجامعه از نفر 022 موردمطالعه نمونه

روش گردآوری اطالعات در این تحقيق ميدانی است و به دليل ماهيت شدند.  انتخاب

گردید. در پژوهش حاضر جهت  آوریجمعموضوع تحقيق، اطالعات از طریق پرسشنامه 

هازن و  بستگیدل اسي، مق(7319) زاکرمناز پرسشنامه هيجان خواهی  هاداده آوریجمع

و انسجام خانواده  (7939) سليمیاجتماعی  هایشبکه، پرسشنامه استفاده از (7391) شيور

شده  ها پرداختهطور کامل به توصيف پرسشنامهکه در ادامه به استفاده شد (7997) سامانی

از روش  ها و معناداری فرضيه پژوهشداده وتحليلزیهتج. در تحقيق حاضر جهت است

 .استفاده شد و ضریب همبستگی معادالت ساختاری

 متون بررسی پایه بر را مقياس این( 7997) سامانیخانواده:  انسجام نامهپرسش

 این. است ساخته( 7333) اُلسون ترکيبی الگوی از الهام با و همبستگی زمينه در موجود

 موافقم، موافقم، کامالً) ليکریتی طيف هر گویه مقابل در و است پرسش 09 دارای مقياس

 =برای7از ) اینمره گویه هر دارد. برای وجود (مخالفم کامالً و مخالفم ندارم، نيری

 قابل نمرة بيشترین است. شده گرفته نير در مخالفم( کامالً برای 0) تا موافقم( کامالً

سبك  

 بستگیدل

اشتياق به  

  هایشبکه

 اجتماعی

انسجام   هيجان خواهی

 خانواده
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؛ 7913) سامانی و رضویه مقدماتی مطالعه .بود 09 کمترین و 742 آزمون این در اکتساب

 این خصوص ( در7934، اين یو شاکر یخانزاده، اصغر نيحس ،ییکوتنا ییرزايمبه نقل از 

تبا  ار ،گيریتصميمبا پدر، مادر، مدت تعامل، مکان،  یهمبستگ)عامل  9بر اساس  اسيمق

 یبرا اسيمق نیا تیاز کفا ی، حاک(با فرزندان نیو رابطه والد ییزناشو روابا ،یعاطف

 به مقياس پایایی ضریب (،7997( سامانیدر مطالعه . بود نیرد با والدف یهمبستگ یابیارز

یی رزايمدر مطالعه  کرد.گزارش  12/2 کرونباخبه روش آلفای  و 37/2 آزمایی باز روش

 کرونباخ استفاده شد و یاز روش آلفا ییایپا نييجهت تع زين( 7934) یی و همکارانکوتنا

 دست آمد. به 22/2 مقدار آن

 های اجتماعيپرسشنامه استفاده از شبکه
واسا  وتريکامپ ارتباطات و نیآنال یبر جامعه مجاز شتريب یمجاز یخدمات شبکه اجتماع

 یازمج یاجتماع هایهای اجتماعی، شبکهدر پژوهش حاضر منيور از شبکه .متمرکز است
 7939 این پرسشنامه توسا سليمی در سال است. تلگرامتویيتر و  ،بوکفي همچون 
برای هر گویه پن  طيف  د.باشیمگویه و بر اساس طيف ليکرت  02شده و دارای طراحی

در نير گرفته شده  7و کامالً مخالفم  0، مخالفم 9، نيری ندارم 4، موافقم 0کامالً موافقم 
 یبررسدر پژوهشی با عنوان  7939رای روایی و اعتبار پرسشنامه خود سازنده در سال ب است.
 کرمانشاه 9دانش آموزان مقطع متوسطه ناحيه  یپرخاشگر زانيبر م یاجتماع هایشبکهنقش 

 گزارش داد. 13/2 انجام داد و پایایی پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ

 توسا بار اولين هک بستگیدل الگویوشيور(:  هازن) يبستگدل سبك پرسشنامه
 هازن توسا دش برداریبهره قابل اینثورث توسا و رفت بکار کودکان رشد زمينه در بالبی
 اجتنابی یبستگدل و دوسوگرا بستگیدل ایمن، بستگیدل گروه سه در 7391 سال در شيور و
 سمقيا (.7939(مؤذنی و همکاران، شد  دنبال ساالنبزرگ بستگیدل روابا برای و
 و جتنابیا ،یمنا بستگیدل سه و ستا لیاسل 70 پرسشنامه یك ساالنبزرگ بستگیدل
 ارقر موردسنجش 0-زیاد خيلی تا 7- کم خيلی از ليکر ایجهدر پن  سمقيا در را اسوگردو
 هست؛ 00 و 0 ترتيب پرسشنامه هایمقياس دهخر در دنموآز ینمره یبيشينه و کمينه. هدد
 برداریبهره قابل اینثورث توسا و رفته بکار کودکان رشد زمينه در بالبی توسا بار اولين که
است. در پژوهش هازن و شيور  شده هنجاریابی تهران دانشگاه دانشجویان در ایران در و شد
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ضریب آلفای کرونباخ )پایایی( ( 7939، بابا ی منقاریو  خالق خواه؛ به نقل از 7330)
رای دانشجویی ب ایمن، اجتنابی و دو سوگرا در مورد یك نمونه هایمقياس خرده هایپرسش

محاسبه  92/2و  90/2، 94/2و برای دانشجویان پسر  94/2و  99/2، 92/2دانشجویان دختر 
فق سال بوده است. ضریب توابستگی بزرگشد که نشانه همسانی درونی خوب مقياس دل

 27/2، 92/2 اجتنابی و دو سوگرا به ترتيب ایمن، بستگیدل هایکندال )روایی( برای سبك
برای  بستگیدل هایسبك یپرسشنامه کرونباخ آلفای محاسبه گردید. ضریب 10/2و 
دوسوگرا در  تگیبسدل اجتنابی و سبك بستگیدل ایمن، سبك بستگیدل های سبكمللفه

( به ترتيب برابر است 7932) فرحبخشو  یليورزنه، اسمع یحاتم ،آبادیهاشم پژوهش قنبری
کور های مذو در پژوهش حاضر نيز ضریب آلفای کرونباخ برای مللفه 94/2و  99/2، 92/2با 

 آمده است.دستبه 41/2و  49/2،09/2به ترتيب 

 پرسشنامه هیجان خواهي
 هيجان خواهی مقياس از هاآزمودنی هيجان خواهی مورد در اطالعات آوریجمع منيوربه

 هيجان مقياس چهارم فرم از ایشده شکل خالصه مقياس، این شد. استفاده زاکرمن

 نیا هایمادهاست.  دهیو تدارک گرد هيته 7319سال  در که است زاکرمن ماروین خواهی
است. درنهایت یك نمره  شده ليتشک دوجز ی هایسلال صورتبهماده که  42از  اسيمق

ماجراجویی، تجربه طلبی، بازداری زدایی و مالل  های هيجان ونمره برای زیر مقياس 4کل و 
آید. در تعبير و تفسير نتای  باید توجه داشت که هميشه نمرات باالتر آمده میدستپذیری به
ف است. ی خفيتر مبين سطح هيجان خواهی سطح هيجانی شدید و نمرات پایينبيان کننده

ماجراجویی، تجربه های برای خرده مقياس 7319در سال  7اعتبار درونی آزمون را کروال
 99/2و  20/2، 19/2، 20/2، 97/2و نمره کل به ترتيب  طلبی، بازداری زدایی و مالل پذیری

؛ به نقل از کرمانی مامازندی و 7992گزارش کرده است. در پژوهش کجباف و همکاران )
( اعتبار آزمون هيجان خواهی زاکرمن با استفاده از ضریب همبستگی پيرسون 7932دانش، 

 دست آورد. به 13/2و با روش بازآزمایی )به فاصله دو هفته( 

 هایافته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 Corulla, A 
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آمده از نمرات این پژوهش در دو سطح توصيفی و استنباطی تحليل دستهای بهداده
و  های مرکزیتدا به محاسبه شاخصهای مربو  به نمونه، اببرای توصيف دادهگردد. می

 که به شرح زیر است: پراکندگی متغيرهای پژوهش پرداخته شد
اجتماعي  هایشبكه به اشتياق بستگي، هيجان خواهي،دل سبك هایمؤلفه توصيفي هاییافته -1 جدول

 خانواده و انسجام

 ابعاد متغير مؤلفه
تعدا

 د
 ميانگين

انحراف 
 معيار

 كجي
كشيد
 گي

سبك 
 بستگیدل

 

 

 99/2 23/2 00/9 17/70 022 ایمن

 -29/2 -72/2 97/9 29/70 022 اجتنابی

 03/2 71/2 72/9 92/79 022 دوسوگرا

هيجان 
 خواهی

 -93/2 90/2 91/7 02/9 022 طلبی تجربه

 -03/2 73/2 37/7 23/9 022 ماجراجو ی

 -13/2 227/2 11/7 09/9 022 پذیری مالل

 از گریز
 بازداری

022 02/9 49/7 91/2 90/2 

نمره کل 
هيجان 
 خواهی

022 49/79 71/2 79/2 40/2- 

 هایشبکه
 اجتماعی

اشتياق به 
 شبکه

022 29/44 27/79 79/2 74/2- 

انسجام 
 خانواده

انسجام 
 خانواده

022 49/91 97/70 77/2- 72/2 

شود باالترین ميانگين متعلق به انسجام خانواده و یممشاهده  7که در جدول  طورهمان 
هت بررسی ج باشد.یخرده مقياس هيجان خواهی )ماجراجو ی( مترین ميانگين متعلق به یينپا
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از آزمون کجی و کشيدگی استفاده شد که نتای  آن در تمامی متغيرها  هادادهنرمال بودن 
 .است هادادهبودن باشد که نشان از نرمال یم _32/7+ تا 32/7بين 

 مدل خصوصاً ،علی هایمدل وتحليلتجزیه مبنای همبستگی ماتری  که نکته این با توجه با 
 مبستگیه ماتری  نيری، الگوی آزمون به پرداختن از قبل لذا است، ساختاری معادالت یابی

 رد.گي قرار موردبررسی متغيرها بين رابطه تا است شدهارا ه 0 جدول در پژوهش متغيرهای

 آزمون همبستگي بين متغيرهای پژوهش -2جدول 

 متغير
 انسجام

 خانواده

 هایشبکه

 اجتماعي

 يبستگدل

 ایمن

 يبستگدل

 اجتنابي

 يبستگدل

 دوسوگرا

 هيجان

 خواهي

      7 انسجام خانواده

های اشتياق به شبکه

 اجتماعي

**90/2- 7     

ي بستگسبك دل

 ایمن

**02/2 **94/2- 7    

 يبستگدل سبك

 اجتنابي

**02/2- **09/2 **43/2- 7   

 يبستگدل سبك

 دوسوگرا

**41/2- **01/2 **47/2- **22/2 7  

نمره كل هيجان 

 خواهي

**40/2- **49/2 **49/2- **20/2 **17/2 7 

(*20/2P<  ** 27/2P< ) 

و هيجان خواهی با  اجتماعی هایشبکهاشتياق به  نيکه ب دهدمینشان  0جدول   ینتا 

ستگی بهای دلداری وجود دارد. همچنين بين سبكمللفه انسجام خانواده رابطه منفی معنی

وسوگرا بستگی اجتنابی و دهای دلدار و بين سبكایمن با انسجام خانواده رابطه مثبت معنی

دهد یشان مخورد. همچنين نتای  جدول ندار به چشم میبا انسجام خانواده رابطه منفی معنی
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ا اشتياق به شبکه ب هيجان خواهیو  دوسوگرا بستگیدلسبك ، اجتنابی بستگیدلسبك بين 

ابطه منفی ر اشتياق به شبکه اجتماعیبستگی ایمن با اجتماعی رابطه مثبت و بين سبك دل

ه بستگی با هيجان خواهی رابطهای دلتوان اضافه نمود بين سبكوجود دارد. در آخر نيز می

 داری وجود دارد.یمعن

سبك  اجتماعی و هایشبکهاشتياق به منيور بررسی اثر مستقيم و غيرمستقيم به 

از تحليل مسير استفاده گردید. برازش آماری مدل پيشنهادی با انسجام خانواده  رب بستگیدل

های برازش گيری از شاخصو با بهره Amosافزار های پژوهش با استفاده از نرمداده

مدل پيشنهادی  9آمده طبق جدول دستهای بهررسی قرار گرفت. با توجه به شاخصموردب

 از برازش مناسبی برخوردار بود.

 های برازش كلي مدلشاخص -3جدول 

X2/df IFI NFI CFI GFI AGFI RMSEA 

93/0 32/2 34/2 34/2 39/2 37/2 72/2 

 
افزایشی  برازش ، شاخصχ0/df)درجه آزادی )کای به  مربع توان گفت، نسبتمی 9با توجه به جدول  

((IFI( شاخص برازش هنجار شده ،NFIشاخص ،) برازش ( تطبيقیCFIشاخص ،) برازش (GFIشاخص ،) 

. است مطلوب حد ((RMSEA تقریب خطای پراکندگی برآورد دوم ( و ریشهAGFI) برازش تعدیل یافته

 .دارد هاداده با خوبی بسيار برازش مفروض مدل گرفت که نتيجه توانمی هاشاخص این اساس بر

 یرابطههيجان خواهی در  ایواسطه نقش مدل برازش یافته برای مستقيم مسيرهای استاندارد ضرایب 7 شکل

 .دهدنشان می را متأهلبا انسجام خانواده در زنان  بستگیدلاجتماعی و سبك  هایشبکهاشتياق به 
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 معادالت ساختاری متناسب با مدل مفهوميبرازش یافته  نمودار -1نمودار 

بر اساس نمودار فوق تحليل مسير برای اثرات مستقيم و غيرمستقيم نتای  جدول زیر را به 

 همراه دارد.

 و كل مدل مستقيم و غيرمستقيم استاندارد ضرایب -4جدول 

 اثر كل ماثر غيرمستقي ماثر مستقي متغير مالك دهبيني كننمتغير پيش

 -21/2** 93/2** -01/7** انسجام خانواده بستگيدل هایسبك

 هایشبکه به اشتياق
 اجتماعي

 04/2** -72/2* 42/2** انسجام خانواده

 17/2** ----- 17/2** خانواده انسجام هيجان خواهي

 92/2** -72/2* 20/7** هيجان خواهی بستگيدل هایسبك

های اشتياق به شبکه
 اجتماعي

 -00/2** ----- -00/2** هيجان خواهی

های اشتياق به شبکه بستگيهای دلسبك
 اجتماعی

**12/2  **12/2 
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 (*20/2P<  ** 27/2P< ) 

ی و های اجتماعمللفه اشتتتياق به شتتبکهدهد که اثر مستتتقيم نشتتان می 4های جدول یافته 

𝑝‹ 20/2) باشددار میبستگی با انسجام خانواده معنیهای دلسبك − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 در ادامه .)

ی هيجان خواهی بر رابطه بين مللفه پيش بين و مالک، نقش ميانجی هيجان با دخالت مللفه

 خانواده سجامان با بستگیدل هایسبك و اجتماعی هایشبکه به خواهی در رابطه بين اشتياق

دهد که هيجان خواهی نقش های جدول فوق نشتتتان مییتافتته  را مورد ارزیتابی قرار دادیم.  

 خانواده انسجام اب بستگیدل هایسبك و اجتماعی هایشبکه به اشتياق انجی در رابطه بينمي

 دارد.

 گیریبحث و نتیجه

 هایهشبکهيجان خواهی در رابطه اشتياق به  ایواسطهنقش  یبررس باهدفپژوهش حاضر 

 که بين دنشان دا پژوهش نتای  با انسجام خانواده انجام شد. بستگیدل هایسبكاجتماعی و 

اری وجود دمتأهل رابطه منفی معنیاجتماعی با انسجام خانواده در زنان  هایشبکهاشتياق به 

 7لوی ، نایت، جرمونی، بنستيد، جوزف و پولی هایپژوهش هم راستا با جهينت نیا دارد.

 حسين زاده، بيداری کویجی، جعفرزاده داشبالغ(، 7930(محمدی  (،0223)(، پری  0270)

 باشد.می( 7930( ساالری و نوغان ،یاورع قیصدو ( 7934(و صمدی فرد 

شبکه اجتماعی با  بين اشتياق به دارمعنیرابطه منفی بر  در تبيين نتای  این فرضيه مبتنی 

 کاربران کردن سرگرم باهدف مجازی اجتماعی هایتوان گفت، شبکهمیانسجام خانواده 

(؛ چرا که 7930 نير، نيو حس ريخج) سازندمی دور خانواده صميمانه فآای از را آنان

 و رودررو ارتبا  کاهش موجب و دارد باالیی بسيار اجتماعی دسترسی پذیری هایشبکه

 (0222)پاتنام  نيریه اساس بر( 7930) زرین چرخ و نوغانی اند.شده نيز هاانسان فيزیکی

 کاهش افراد تعامالت کند پيدا افزایش بوکفي  از استفاده که هرچه کنندمی اظهار

 آن از حاکی (7930های پژوهشی سادات حسينی و ملمنی )یافته در همين راستا، یابد.می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 Lewis, A. Knight, T. Germanov, G. Benstead, M. Joseph, C & Poole, L. 
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 و روندمی خود بستگان و دوستان دیدار به کمتر اجتماعی هایشبکه کاربران که است

خود  خانواده اعآای با کمتر کنند،می برقرار ارتبا  هاآن با پيام گذاشتن با آن جایبه

 و کارها هستند، خود خانواده اعآای کنار در کههنگامی همچنين و کنندمی صحبت

 عملکرد شکل بدین و کنندمی پيگيری اجتماعی هایشبکه در را خود شخصی هایفعاليت

 حدودم محيا در بيشتر دليل اینکه به زنان رود و در این بينها رو به کاهش میخانواده آن

 و دارند هاهشبک این به بيشتری فراغت، گرایش اوقات کردن پر برند، جهتمی سر به خانه

. گيرندمی قرار بيشتری خطرات معرض یابند، درمی توجهقابل و متفاوت فآای را آن چون

 (0270) 9و توالن وید و (0274) 0و کتز هالپرن(، والنزو ال، 0274) 7تونیکالعالوه بر این 

 تيفيک ،یزندگ تيفيک بر یاجتماع هایشبکهکه  انددادهنشان پژوهش خود این یافته را  در

را فراهم  یو قانون یطالق عاطف نهيو زم اثرگذار بوده نيزوج نيب تعارض رابطه، ناسازگاری و

را  ناخشنود اجتماعی، همسران هایشبکه هایتوان گفت، سایتای که میگونهبهآورد. می

 سابق، دوستان هایدوستان، همکالسی دیگری )نيير افراد جستجوی در تا کندمی وسوسه

 کنونی همسران به خيانت زمينه بالقوه که دوستان جدید( برآیند کودکی، یا دوران صميمی

  ارتبا تيفيک و شده شکل ادیمسا ل . کندمی عمل خانواده نهاد ضد بر و فراهم را افراد

 همراه ساخته است، رييخانوادگی را با تغ هاینقشدرست  فاییا نيو همچن هاخانوادهدر 

 های اجتماعی و انسجام خانواده رابطه منفیتوان گفت بين اشتياق به شبکهبنابراین می

 داری وجود دارد.معنی

اده بستگی و انسجام خانوهای دلهمچنين نتای  پژوهش حاضر نشان داد که بين سبك 

بطه بستگی ایمن و انسجام خانواده راای که بين سبك دلگونهداری وجود دارد؛ بهرابطه معنی

بستگی اجتنابی و دوسوگرا با انسجام خانواده رابطه منفی دار و بين سبك دلمثبت معنی

و با نتای  نتای  این پژوهش همس هاییافتهنتيجه فرضيه مذکور با نتای  ارد. داری وجود دمعنی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 Clayton, R.B 

8 Valenzuela, S. Halpern, D & Katz 

6 Dew, J & Tulane, S 
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شيفتال، متياث،  (،0274( 0(، آستين0271) 7پژوهش فوجموری، هایاشی، فوجوارا و ماتسوکا

 0اولدميدو، کویين و کوارت (،0279( 4(، کلر کين، اسميت و هامز0279) 9فار و دافرتی

و سعادت و اعتمادی  (7992((، حميدی 7931) ییايميکو فرد نایمهدو ی،فخر (،0279)

انواده بستگی ایمن با انسجام خدر خصوص رابطه مثبت بين سبك دل باشد.همسو می( 7932(

به خود و  اعتماد لياز قب هاییویژگی یدارا منیا بستگیدلسبك  افراد باتوان گفت، می

 به بخشش و مهار لیو تما یرفتار اکتشاف ،یاجتماع تیدرک مثبت و حما گران،ید

جام انسشده و  نيروابا زوج استحکام موجب هاویژگی نیکه ا باشندمی یمنف هایهيجان

(. 7937، اميری پيچاکالیی)بيرامی، فهيمی، اکبری و  .دهدمی شیافزا را خانواده

 ایجاد افراد برای را امنيت با همراه مطمئن ایمن، فآایی بستگیدل دیگر، سبكعبارتبه

 بهتر خانوادگی کارکرد طرفی دیگر از همچنين و بپردازند تعامل به آن در که کندمی

 بستگی ایمندل سبك با افراد است. همدیگر با روابا در افراد امنيت و اعتماد نيازمند

 خانوادگی تعارضات کاهش و ارتباطات در هم و فرزندی -ولی هاینقش در هم توانندمی

 و ساندرمن هينن، که طورهمان باشند. ترموفق خانوادگی کارکرد سایر ابعاد در هم و

 رضایت عدم از پایينی ميزان ایمن بستگیدل سبك افراد با که دادند نشان (0223) 2اسپراگر

( 0279شيفتال و همکاران ) همچنين پژوهش دادند. گزارش را زندگی و روابا خود، از

عملکرد  و سطح باالی انسجام و ترپایينایمن با سطح پریشانی  بستگیدلسبك نشان داد 

را با بستگی اجتنابی و دوسوگدر خصوص رابطه منفی بين سبك دل. خانواده ارتبا  دارد

فرد با سبك توان گفت، می (0279انسجام خانواده با استناد به پژوهش شيفتال و همکاران )

 و است زانیگر ،صميمانه و كیروابا نزد جادیاز ا شدت به ی و دوسوگرااجتناب بستگیدل

است، ناآگاهانه از آن اجتناب  یکینزد ارتبا  در حال کندمیاحساس  کهاین محضبه

دهد میرا کاهش  انسجام خانوادهشده و  نيزوج نيموجب کاهش روابا ب نیا که کندمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 Fujimori, A. Hayashi, H. Fujiwara, Y & Matsusaka, T 

8 Stein, M 

6 Sheftall, A. Mathias, C. Furr, M. & Dougherty, D 

4 Clerkin, E.M. Smith, A.R. Hames, J.L 

5 Oldmeadow, J.A. Quinn, S & Kowert, R 

3 Hinnen, C. Sanderman, R & Sprangers, M. A. G 
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 1مارش، کوان و کوانهيرشبرگر، سریواستاوا،  در همين راستا، (.0279)شيفتال و همکاران، 

 دليل به دوسوگرا بستگیدل سبك دارای این یافته را عنوان نمودند که افراد (0223)

 صميمت هيجانی و عاطفی هایجنبه به شدید نياز خود، بستگیدل در سبك آشفتگی

 توانایی و شایستگی مکرراً ها،آن زندگی شریك سوی از شدن طرد از دا م ترس و دارند

 زناشویی نارضایتی باعث و دهدمی قرار تأثير تحت هاآن خانوادگی عملکرد انطباق

 یاجتناب بستگیدلبا سبك  افراد( 2212) 2اوزمن و آتيك یعقيدههمچنين، بنا به  گردد.می

گفت  وانتمی درواقعناتوان هستند،  گرانیبا د احساسات در به اشتراک گذاشتن افکار و

اهش ک مسئله به نوبه خود باعث نیو ا باشدنمیثبات  یدارا گرانیبا د یاجتناب روابا فرد

گونه توان اینشده میبا عنایت به مطالب مطرح .گرددمی انسجام روابا بين اعآای خانواده

همسر  نجایکه ا گرینسبت به فرد دو دوسوگرا  اجتنابی بستگیدلافراد  نتيجه گرفت که

خود  یگزند كیبودن شر دسترس دربوده و نسبت به پاسخگری و  اعتمادبیشخص است 

 که گرددیمباعث  احتماالًافراد  نیدر ا نیاديبن یشناخت یمنف مللفهدو  نیا دارند که دیترد

در  منیا بستگیدلدر مقابل افراد دارای  تری برخوردار باشند واز انسجام خانوادگی پایين

را پاسخگو و  گرانیو هم د دانندمیهم خودشان را ارزشمند  خودی درون سازیفعالالگوی 

 خودسرزنش کردن  جایبه یصورت به وجود آمدن مشکل در و بينندمی دسترس در

( دنبال بهبود یاجتناب بستگیدل) گزینی دوری و گرییکردن د متهم ای( دوسوگرا بستگیدل)

نابراین ب گی باالتری داشته باشند؛انسجام خانوادکه  شودمیباعث  نیا که باشندمیرابطه 

و بين سبك  دارمعنیایمن و انسجام خانواده رابطه مثبت  بستگیدلبين سبك توان گفت می

 .وجود دارد داریمعنیاجتنابی و دوسوگرا با انسجام خانواده رابطه منفی  بستگیدل

 هایکهشباشتياق به  نيهيجان خواهی در رابطه ب همچنين، نتای  پژوهش نشان داد که 

وص در خص ه دارد. گرانهميانجینقش  با انسجام خانواده بستگیدل هایسبكاجتماعی و 

 (،0272سياوشی، جهانيان، عباسی اصل و مفاخری )هيجان خواهی، ه  گرانهميانجینقش 

همسو با پژوهش  اینتيجهبه ( 0274(، عزیزی نژاد و جنابادی )0274سامی فر و شاکرنژاد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 Hirschberger, G. Srivastava, S. Marsh, P. Cowan, C.P & Cowan, P.A 

8 Özmen, O & Atik, G 
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ای هه هيجان خواهی در رابطه سبك گرانهميانجیدر خصوص نقش اضر دست یافتند. ح

ل کسب يبه دل نمیا بستگیدلسبك  یراد دارافاتوان گفت، بستگی با انسجام خانواده میدل

 ایشرا کسب و یصحيح بين فرزند و مادر در دوران کودک بستگیدلکه از  یخاطر تيامن

محيا به حفظ خود از  یکیو فيز یروان هایتحریكمقابل  ، دراندکردهایمن را تجربه 

و  دهندمی، واکنش نشان کنندمی یخاطر را دستخوش فروپاش یمنیکه ا یخاص داتیتهد

در همين راستا، استانجوی، شد.  نداسترس زا روبه رو خواه ایمحتاطانه با شرا صورتبه

( در 7934جشوقانی ) و جلوانی، عابدی و آقایی (0272) 7ویدانویك و آندلکویك

اوت بستگی افراد متفهای خود عنوان نمودند ميزان هيجان خواهی بسته به سبك دلپژوهش

بستگی ایمن به دليل توانایی تنييم هيجانی از هيجان خواهی معقول است و افراد با سبك دل

 بستگی اجتنابی برخوردارند.و کمتری نسبت به افراد دارای سبك دل

 یکمتر ۀناانگيخت یو سبك زندگ یریپذ سكیاز ر منیا بستگیدلبا  در واقع افراد 

 یمترک لیتما انه،یماجراجو ایمخاطره انگيز  هایفعاليتشروع و انجام  یبرخوردارند و برا

گفت هيجان  توانمی درنتيجه. زانندیباال گر یبا هيجان خواه یاز کارها روازایندارند. 

 توانیمدارد. وليکن  تریکمرن ایمن نقش  بستگیدلافراد با سبك  دگیخواهی در زن

 هيجان ميزان از باشند،دوسوگرا و اجتنابی  بستگیدلسبك  یژگیو یکه دارا یگفت، افراد

کاسل، واردل  های تحقيقیافته با نتيجه نای برخوردارند. افراد دیگر به نسبت باالتری خواهی

رابطۀ  پرخطر، رفتارهای و ناایمن بستگیدل هایبين سبك دریافتند که (0221) 0و رابرتز

 توانمی آمدهدستبه نتای  در تأیيد راستاست. هم و همخوان دارد، وجود تنگاتنگی

 سو یك کودکی از زمان در هستند، دوسوگرا بستگیدل دارای افرادی که کرد، استنبا 

 نيز را خود خشم دیگر ازسوی و اندبوده محبت او کسب و مادر به شدن نزدیك درصدد

 و مقاومت نزدیکی، در مقابل هم گاهی و دادندمی بروز او به مادر توجهیبیدليل  به

 است ایجاد شده فرد در کودکی دوران در که خشمی و این آشفتگی کردندمی ایستادگی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 Stanojevi, T.S. Vidanovic, S & Andelkovic, V 

8 Kassel, J.D. Wardle, M & Roberts, J.E 
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 قراریبین ای و شود تبدیل سالیبزرگ در تحملیبیو  قراریبی برای عاملی به تواندمی

 .نمایند جبران خواهی باالی هيجان ميزان داری هایفعاليت انجام با توانندمیرا 

جان بستگی و ميزان هيهای دلتوان گفت بين سبكمی شدهمطرحبا توجه به مطالب  

ای تنگاتن  وجود دارد و افرادی که از سطوح باالی هيجان خواهی برخواردند خواهی رابطه

ن افرادی يکه نسبتاً نترس باشند. چن شودمیموجب  های آنختگيبرانگ یيناحتماالً سطوح پا

 یتند که براهس هاییتحریك یجستجو در ،یختگيبرانگ ۀنيسطح به كیدن به يرس یبرا

کند )بهرامی و کامرانی می جادیا ندیو خطرناک است و اضطراب ناخوشا دیجد ،یعاد رادفا

 فق در زندگی زناشویی را افزایشاحتمال عدم تواها (. وجود این ویژگی7932صالح، 

توان گفت، افرادی که از سطح هيجان خواهی باالتری برخوردارند درنتيجه میدهد. می

گفت  توانانسجام خانواده و رضایت زناشویی کمتری را تجربه خواهند کرد؛ بنابراین می

با  بستگیدلهای ی بين سبكداری در رابطهمعنیی گریانهميانجیهيجان خواهی نقش 

 انسجام خانواده دارد.

اعی با های اجتمهيجان خواهی در رابطه اشتياق به شبکه گرانهميانجیدر خصوص نقش  

بارانه  و بندبیافراد دارای هيجان خواهی باال از طریق رفتار توان گفت، انسجام خانواده می

 دگی و عدم پذیرشخطرناک، شيوه غيرمتعارف زن هایفعاليت)سهل انگارانه( که شامل 

ازداری زدا ی . بکنندمی، بر روی نياز برای تجارب جدید و متنوع تمرکز باشدمییکنواختی 

است و استفاده مداوم از  جوییلذتاجتماعی به خاطر  قيدوبندهایکردن خود از  ميل به رها

راهم ون ففرار از حدود اجتماعی را بدون سرزنش اطرافيان و یا تنبيه قان جهان مجازی امکان

 داریعنیمرابطه مثبت و  های اجتماعیاستفاده از شبکهبين مالل پذیری با  همچنين. سازدمی

ست. کار یکنواخت ا هرگونهدارد. حساسيت نسبت به یکنواختی و مالل، بيزاری از  وجود

اع تغيير اوض کهوقتی. آورکسالتبا افراد  شدنمواجهتکرار تجربه یا  یکنواختی در کار،

ز برای و بر روی نيا شودمی تحملبیو  قراربییکنواختی  ، آدم حساس نسبت بهکندنمی

فع این ر هایراهیکی از  توانداجتماعی می هایشبکه و کندمیتجارب جدید و متنوع تمرکز 

های شبکه جستجو درباشد. میمشابه ( 0271سولتانا ) نيازها باشد. یافته حاضر با تحقيق

برتر ارزیابی  تجربه تکنولوژی عنوانبهگسترده  طوربهآنالین،  هایفعاليت یا بيشتر اجتماعی
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 از طریق ازآنجاکهنوعی هيجان خواهی مطرح شود.  عنوانبه تواندمی روازاین. شودمی

د و جدید و بدیع مواجه ش بسيار متنوع، هایپدیدهبا  توانهای اجتماعی میشرکت در شبکه

 استفاده از درنتيجهفرار از یکنواختی را ارضاء ساخت، و  طلبیتنوعتا حدودی ح  

)خانجانی  دشو طلبتنوعموضوع وابستگی افراد هيجان خواه و  تواندمی های اجتماعیشبکه

راد هيجان اف طلبیتنوعنتيجه گرفت که ح   گونهاینتوان بنابراین می .(7937و اکبری، 

ا از دنيای واقعی و خانواده خود بيشتر فاصله ههای اجتماعی برآورده شده و آنخواه در شبکه

 ممستلز ناشوییز ندگیز کهدرحالی(؛ 0270)موسوی، مرادی، کيایی و موسوی،  گيرندمی

توان انسجام خانواده را و دگرگونی؛ عاملی که می طلبیتنوعنه ست ا نسبی مشو آرا تثبا

قرار دهد. با عنایت به مطالب عنوان شده هيجان خواهی در رابطه استفاده از  خطردر معرض 

 ه دارد. گرانهميانجیهای اجتماعی با انسجام خانواده نقش شبکه

این پژوهش باید متذکر شد که این پژوهش از نوع مقطعی بود و  هاییافتهدر تعميم  

مورد پژوهش و نيز حجم نمونه  یجامعهدر یك مقطع زمانی خاص به دست آمد و  هاداده

این پژوهش است. همچنين در این پژوهش، برای سنجش متغيرها  هایمحدودیتیکی از 

ستفاده ا موردنير هایداده آوریجمعبه کار گرفته شد و از پرسشنامه برای  سنجی خودروش 

این پژوهش باشد.  هایمحدودیتیکی از  تواندمیگردید. استفاده از یك روش سنجش، 

در این پژوهش ممکن است تحت تأثير متغيرهاى  موردبررسیعالوه بر این، متغيرهاى 

ساختار  و نوع اجتماعی -مذهبی، وضعيت اقتصادی ای، باورهای، راهبردهای مقابلهشخصيتى

برای  آید. لذامی حساببههای این پژوهش باشد که از محدودیت دستازاینو  خانواده

 شود و ارا ه ایگسترده هایتحليل گرددمیآتی در این زمينه پيشنهاد  ایهپژوهش

توانند مبانی نيری حاصل از این پژوهش را مالک قرار بدهند و بر اساس آن، بپژوهشگران 

 متعددی را مطرح و آزمون کنند. هایفرضيه

هی در اهای پژوهش حاضر در خصوص نقش ميانجی هيجان خوبنابراین با توجه به یافته 

ی همچون شود که اقداماتهای اجتماعی و انسجام خانواده پيشنهاد میرابطه بين تمایل به شبکه

ا ها توسها و رسانههای اجتماعی از طریق دانشگاهآموزش نحوه استفاده صحيح از شبکه

وابا و روشن شدن ر با توجه به نتای  پژوهش وکالن کشور صورت گيرد.  گذارانسياست
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ه ، بانسجام خانوادهدر هيجان خواهی و  بستگیدل هایسبكمتغيرهای  نپيشينقش 

 ودشمی، پيشنهاد ایمشاورهبالينی و  در مراکز درمانیخانواده حوزهمتخصصان فعال در 

هيجان خواهی و برای افزایش آگاهی همسران در مورد نقش ای ویژهآموزشی  هایبرنامه

 در نير داشته باشند.در ميزان رضایتشان  هابستگی آندل هایسبك

 منابع 

سازی روابا بر ارتقاء بررسی اثربخشی آموزش غنی(. 7930امينی، مهسا و حيدری، حسن. )
، مجله آموزش و سالمت کيفيت زندگی و رضایت زناشویی دانشجویان متأهل

 .09-97(، 0)9جامعه، 

های رابطه بين استفاده از شبکه بررسی(. 7934برات دستجردی، نگين و صيادی، سميه. )

ر شهر های پيام نواجتماعی بر اعتياد به اینرنت و افسردگی در دانشجویان دانشگاه
 .947-990(، 0) 72مجله تحقيقات علوم رفتاری،  اصفهان،

های شخصيتی و (. بررسی رابطۀ ویژگی7932بهرامی، محمود و کامرانی صالح، بخشعلی. )
 .يزان هيجان خواهی نيروهای عملياتی یك سازمان نيامیبستگی با مهای دلسبك

 .03-44(، 09)1شناسی نيامی، فصلنامۀ روان

بينی پيش(. 7937بيرامی، منصور؛ فهيمی، صمد؛ اکبری، ابراهيم و اميری پيچاکالیی، احمد. )
ی مجله .های تمایزیافتگیبستگی و مللفههای دلرضایت زناشویی بر اساس سبك

 .24-11(، 7)74روانی،  اصول بهداشت

وظایف زن در زندگی زناشویی و (. 7930پارسا، فرزاد؛ رستمی، سهيال و سجادی، شيالن. )

، مجله مشاوره و نقش آن در استوار ساختن بنياد خانواده از دیدگاه فقه اسالمی

 .720-799(، 00)2درمانی خانواده، روان

ين زاده، یزدان و صمدی فرد، حميد جعفرزاده داشبالغ، حسن؛ بيداری کویجی، محمد؛ حس

های اجتماعی با رضایت زناشویی و رابطه بين استفاده از شبکه(. 7934رضا. )
 های اجتماعی.همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسيب نعارضات زناشویی.
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بستگی های دلرابطه سبك(. 7934جلوانی، مرضيه؛ عابدی، احمد و آقایی جشوقانی، اصغر. )

ری، . پژوهش توانبخشی در پرستاخواهی در دختران دبيرستانی شهر اصفهانبا هيجان 

7(9 ،)09-40. 

ر مندی زناشویی دبستگی با رضایتهای دلبررسی رابطه سبك(. 7992حميدی، فریده. )

 .449-409(، 3)9. فصلنامه خانواده پژوهی، دانشجویان متأهل دبيری

بستگی و هوش معنوی های دلرابطه سبك(. 7939خالق خواه، علی و بابا ی منقاری، محمد. )

دین و سالمت،  ،7939با نگرش دینی دانش آموزان متوسطه شهرستان آمل در سال 

0(0 ،)7-3. 

 .هيجان خواهی و وابستگی نوجوانان به اینترنت(. 7937خانجانی، زینب و اکبری، سپيده. )

 .29-10(، 02)0فصلنامه علوم تربيتی، 

رابطه اعتياد به اینترنت با عملکرد خانواده و  (.7932ی، ام هانی. )خسروی، زهره و صحرا 

 .03-92(، 74)9، مطالعات روانشناسی تربيتی سالمت روان در دانش آموزان.

شناسی خانواده ایرانی در عرصه آسيب(. 7930خجير، یوسف و حسين نير، فرهاد. )

 های اجتماعی.همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکههای اجتماعی مجازی، شبکه

فن تل افزارهاینرم و یاجتماع هایشبکهاستفاده از  شناسیآسيب (.7932خجير، یوسف. )

صلنامه ف (.دیبر نقا  قوت، ضعف، فرصت و تهد ديبا تأکی )رانیا یخانواده در همراه

 .772-792(، 11)02، زنان و خانواده یاجتماع یفرهنگ یشورا

عملکرد خانواده با استفاده  یرابطه یبررس(. 7930سادات حسينی، فاطمه و ملمنی، فرشته. )

ردی کارب هایپژوهشفصلنامه  ی.رستانيآموزان دب در دانش یاجتماع هایشبکهاز 

 .709-720(، 0)1شناختی، روان

. ریسازگا(. بررسی مدل علی همبستگی خانواده، استقالل عاطفی و 7997سامانی، ساسان. )
 .7997نامه دکتری، دانشگاه شيراز، پایان

ررسی ميزان رغبت به ازدواج و ارتبا  آن با (. ب7932سعادت، سجاد و اعتمادی، عذرا. )
، 79 فصلنامه نسيم تندرستی، بستگی و انسجام خانواده در دانشجویان.های دلسبك

940-900. 
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دانش آموزان مقطع  یپرخاشگر زانيبر م یاجتماع هایشبکهنقش (. 7939سليمی، عييمه. )

 یرشته تکنولوژنامه کارشناسی ارشد . پایانشهرکرمانشاه 9 هيمتوسطه دوم ناح

 .واحد کرمانشاه یدانشگاه آزاد اسالمی، آموزش

 هایشبکهرابطه استفاده از (. 7930ی، داریوش. )نوروزمهدی و ، یواحد ی، اسمعيل؛شامان

ی، درمانروانفرهن  مشاوره و  فصلنامه .جوانان شهر تهران تیهو بای مجاز یاجتماع

1(09 ،)790-724. 

 های شخصيت. ترجمه یحيی سيد محمدینيریه(. 7334شولتز، سيدنی. ) و، دوان شولتز

 .(. تهران: ویرایش7930)

شبکه اجتماعی (. 7930صدیق اورعی، غالمرضا؛ نوغانی، محسن و ساالر، علی. )
 آن بر، رضایت از زندگی زناشویی در بين مردان متأهل.همسرگزینی و تأثير 

 .71-92(، 43)04شناسی کاربردی، جامعه

 تهران. شهر در خانوادگی زندگی ظهور حال در الگوهای گونه شناسی(. 7937فاضلی، ندا. )

 .7937شهری:  زندگی و پژوهشی زنان و علمی همایش اولين هایمقاله

احتمال طالق  بينیپيش(. 7931کيميایی، سيدعلی. ) و راحله، فرد انیمهدومریم؛  ،یفخر
 .انوادهو مهارت حل مسأله خ یاضطراب بستگیدل ،یاجتناب بستگیدل اساس برزنان 

 .021-000(، 99)3درمانی، فرهن  مشاوره و روان

آبادی، بهرام علی؛ حاتمی ورزنه، ابوالفآل؛ اسمعيلی، معصومه و فرحبخش، قنبری هاشم

ی بستگی و تعهد زناشویهای فرزند پروری، دلی بين سبكرابطه(. 7932. )کيومرث

 .22-93(، 1)0. فصلنامه زن و جامعه. در زنان متأهل دانشگاه عالمه طباطبایی

تأثير نگرش مذهبی و هيجان خواهی بر (. 7932کرمانی مامازندی، زهرا و دانش، عصمت. )

(، 0)1، شناختی. مطالعات روانپاکداشتسازگاری زناشویی دبيران متأهل شهرستان 

704-703. 

 پيام نور. :تهران .روانشناسی شخصيت (.7930. )یحيی کریمی،
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ی اجتماعی و دنيای مجازی بر ميزان طالق و هاشبکهير تأثبررسی (. 7930محمدی، حميد. )

المللی ينب. سومين کنفران  رضایت زناشویی مطالعه موردی استان آذربایجان غربی

 .7930پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی، 

تبيين سطح تعارض (. 7930. )فرامرز سمانه و سهرابی، پور، زهرا السادات؛ بهزاد مطهری،

. فصلنامه زن و مطالعات آوری در زوجينزناشویی بر اساس هيجان خواهی و تاب

 .720-700، 02خانواده، 

بستگی های دلبينی سبك(. پيش7939)ملذنی، طاهره؛ آقایی، اصغر و گل پرور، محسن. 
(، آموزش و ارزشيابی )علوم تربيتی پروری والدین، های فرزندفرزندان بر اساس شيوه

1(00 ،)33-91. 

ميرزایی کوتنایی، فرشته؛ حسين خانزاده، عباسعلی؛ اصغری، فرهاد و شاکری نيا، ایرج. 

نامه ، فصلانۀ فرزنداننقش انسجام خانواده در تبيين رفتارهای پرخاشگر(. 7934)

 .97-30(، 9)7شناختی کودک، تحول روان

(. بررسی ارتبا  7932نایبی نيا، انورالسادات؛ ساالری، پروین و مدرس غروی، مرتآی. )

بهداشت  ، اصولبستگی بالغين به والدین با تنش، اضطراب و افسردگیسبك دل

 .734-020(، 0)79روانی، 

بوک بر سرمایه اجتماعی بررسی تأثير في (. 7930ی. )نوغانی، محسن و چرخ زرین، مرتآ
-799(، 770)4شناختی. فصلنامه مطالعات جامعه پيوندی و پل زننده در بين جوانان،

719. 
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