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چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش ميانجی گرایانه هيجان خواهی در رابطه اشتياق به شبکههای اجتماعی و
سبك دلبستگی با انسجام خانواده در زنان متأهل انجام شد .روش :روش پژوهش حاضر توصيفی و از نوع
همبستگی است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کليه زنان متأهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد نيشابور
است 022 .نفر بهعنوان نمونه پژوهش بهصورت در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند .جهت جمعآوری
دادهها از پرسشنامه هيجان خواهی زاکرمن ( ،)7333مقياس دلبستگی بزرگساالن هازن و شيور (،)7391
پرسشنامه استفاده از شبکههای اجتماعی سليمی ( )7939و پرسشنامه انسجام خانواده سامانی ( )7997استفاده
گردید .دادههای پژوهش با استفاده از روشهای همبستگی و تحليل مسير و با استفاده از نرمافزار آموس و
اسپیاساس مورد تجزیهوتحليل قرار گرفتند .یافتهها :یافتهها نشان داد هيجان خواهی در رابطه اشتياق به
شبکههای اجتماعی و سبك دلبستگی با انسجام خانواده در زنان متأهل نقش ميانجیگرانه معنیداری ایفا
مینماید و بين اشتياق به شبکههای اجتماعی و سبك دلبستگی با انسجام خانواده در زنان متأهل رابطه
معنیداری وجود دارد ( .)p›2/20نتيجهگيری :بر اساس یافتههای پژوهش حاضر میتوان نتيجه گرفت که
رابطه اشتياق به شبکههای اجتماعی و سبك دلبستگی با انسجام خانواده در زنان متأهل یك رابطه خطی ساده
نيست و هيجان خواهی میتواند این رابطه را ميانجی نماید.
کلیدواژهها :هيجان خواهی ،اشتياق به شبکههای اجتماعی ،سبك دلبستگی ،انسجام خانواده.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .7استادیار مشاوره دانشگاه حکيم سبزواری.E-mail: a.namami@hsu.ac.ir .
 .0کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نيشابور.
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مقدمه
خانواده از لحاظ تربيتی و اجتماعی دارای اهميت و جایگاه ویژهای استتتت و بر این استتتاس
دستيابی به جامعه سالم وابسته به سالمت خانواده است و نيز تحقق سالمت خانواده وابسته به
ستتتالمتت روانی ميان اعآتتتای آن استتتت (امينی و حيدری .)7930 ،در این ميان ،توجه به
وظایفی که زن در زندگی زناشتویی بر دوش دارد بيشتر از هر چيزی دارای اهميت است،
چرا که رعایت این وظایف از ستتتوی زن مایه پابرجایی و انستتتجام خانواده و برپایی ان

و

آرامش ميان اعآتتای خانواده میگردد (پارستتا ،رستتتمی و ستتجادی .)7930 ،الزم به ذکر
استت ،مللفههای ساختار قدرت و انسجام خانواده نقشی اساسی در کارآمدی خانواده دارند
(ستليمانی ،عييميان و نيری .)0272 ،انستجام ،بهعنوان یکی از ساختارهای پرنفوذ خانواده،
بعد مهمی برای تالش جهت درک متقابل در ميان اعآتتای خانواده استتت (حستتين خانزاده،
عيستتتی پور ،یگانه و محمدی .)0279 ،خانواده منستتتجم ،توستتتا جو خانوادگی حمایتی و
تفاهم و درک اعآتتای آن شتتناخته میشتتوند که اعآتتای آن تمایل به درک و کمك برای
برطرف کردن نيازها و دغدغههای افراد خانواده دارند (نيير ،سيدرا ،مليك و فلك.)0270 ،
انستتتجام خانواده یعنی با هم بودن اعآتتتای خانواده که احستتتاس همبستتتتگی ،پيوند و تعهد
عاطفی نستتتبت به یکدیگر دارند (الستتتون .)0272 ،7بهعبارتدیگر ،انستتتجام خانواده (پيوند
عاطفی و هيجانی بين اعآتتای خانواده و احستتاس نزدیك بودن) از طریق احستتاس تعلق و
پذیرش در سيستم خانواده ابراز میشود (وایالنتا ،تمپلتون ،آردلت و مایر.)0272 ،0
یکی از متغيرهای قابل اعتنا در انستتجام خانواده ،دلبستتتگی استتت که از بطن خانواده
شکل میگيرد .رابطه بين انسجام خانواده و متغيرهای شخصيتی ،در اصل به نيریه دلبستگی
برمیگردد که به ویژه با مفاهيم اعتماد و قابليت اعتبار یك رابطه ستتتروکاردارند )کانتزاس،
فينی و ویکنستتتون .)0272 ،9در همين راستتتتا ،فوجموری ،هایاشتتتی ،فوجوارا و ماتستتتوکا

4

( )0271در پژوهشتی رابطه بين ستبكهای دلبستتگی با انسجام خانواده نشان دادند که بين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 Olson, D.H
8 Vaillanta,G.J. Templeton, M. Ardelt, S.E & Meyer, S
6 Karantzas, G.C. Feeny, J.A & Wilkinson, R
4 Fujimori, A. Hayashi, H. Fujiwara, Y. & Matsusaka, T
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سبك دلبستگی ایمن و انسجام خانواده رابطه مثبت معنیدار و بين سبك دلبستگی اجتنابی
و دوستتتوگرا با انستتتجام خانواده رابطه منفی معنیداری وجود دارد .همچنين دلبستتتتگی به
معنای پيوند عاطفی است که در کودکی ،بين کودک و مراقب اصلی وی شکل میگيرد و
بر رشتد اجتماعی و احساس کودک در کل زندگی ملثر است (ملذنی ،آقایی و گل پرور،
 .)7939ستبكهای دلبستگی ،تعيينکننده قواعد عاطفی ،شناختی و راهبردهایی است که
واکنشهای هيجانی را در افراد و روابا بين شتتخصتتی هدایت میکند (بيکر و هورگر،7
.)0270
اینثورث )7393( 0ستته ستتبك دلبستتتگی کلی را معرفی کرد :ستتبك دلبستتتگی ایمن،
ستتبك دلبستتتگی ناایمن اجتنابی و ستتبك دلبستتتگی ناایمن دوستتوگرا .افراد با دلبستتتگی
ایمن ،سطح باالتری از اعتماد و رضایت و سطح پایينتری از تعارضات را دارند ،درحالیکه
افراد با دلبستتتگی دوستتوگرا با عدم تعادل در احستتاستتات و تعارضتتات بيشتتتر و افراد با
دلبستتگی اجتنابی با رضتایت و صتميميت کمتر و تعارضات بيشتر مشخص میشوند (نایبی
نيا ،ستاالری و مدرس غروی .)7932 ،عالوه بر مللفه سبك دلبستگی که بر کارکرد فرد و
انستجام خانواده او اثرگذار است ،مللفههای بسيار دیگری نيز انسجام خانواده را تحت تأثير
قرار میدهند .امروزه مستتا ل بستتياری با توجه به رشتتد فناوری ،خانوادهها را تحت تأثير
قرار داده استت .وسایل ارتباطی نوین که با هجوم بیامان در خانهها راهیافته است ،فاصله
قابلتوجهی بين افراد به وجود آورده استتت که این فاصتتله و شتتکاف با دور ستتاختن
اعآتای خانواده موجب کاهش انسجام در روابا خانواده شده است )فاضلی)7937 ،
و با تغيير ارزشهای مدرن بهجای ارزشهای ستنتی ،سبك زندگی غربی را تروی نموده و
چالش جدی بين الگوهای رفتاری زوجين ایجاد نموده استت (برات دستتجردی و صيادی،
 .)7934در همين راستتتا ،والنزوال ،هالپرن و کاتز )0274( 9در پژوهشتتی به این یافته رستتيدند
که استتفاده از شبکههای مجازی في بوک در طول سالهای  0229تا  0272بهزیستی روانی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 Baker, C.N & Horger, M
8 Ainsworth, M
6 Valenzuela, S. Halpern, D. & Katz, J
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زوجين را کاهش داده و منجر به باال رفتن آمار طالق شتده استت .همچنين سولتانا)0271( 7
در پژوهشی با محوریت بررسی تأثير استفاده از شبکههای اجتماعی بر روابا خانوادگی این
یافته را عنوان نمود که استتتفاده بيشازحد از شتتبکههای اجتماعی منجر به شتتکستتت روابا
اعآای خانواده با یکدیگر میشود و درنتيجه انسجام خانواده کاهش مییابد.
شتتبکههای اجتماعی یکی از انواع رستتانههای اجتماعی محستتوب میشتتوند .امروزه،
استتفاده از ماهواره و شبکههای اجتماعی مجازی همچون في بوک ،تویيتر ،تلگرام و،...
باعث شتده استت حجم وسيعی از اطالعات و برنامههای برونمرزی و فراسنتی به فآای
فکری جوامع وارد شتود و بر ابعاد مختلف زندگی فردی و جمعی تأثير بگذارد (شامانی،
واحتدی و نوروزی .7930 ،ازجملته کتارکردهای شتتتبکههای اجتماعی مجازی ،افزایش و
تقویت تعامالت اجتماعی در فآتتای مجازی و گردهمایی صتتدها ميليون کاربر در اینترنت
استتتت کته بتدون هيچ محتدودیتی ازنير مرز ،زبتان ،جن

و فرهنت

 ،بته تعتامتل و تبادل

اطالعتات میپردازند .کاربران میتوانند پروفایلهای دیگران را ببينند و از طریق برنامههای
کتاربردی مختلف متاننتد ایميتل و چتت بتا یکتدیگر ارتبتا برقرار کنند (پمپك.)0223 ،0
ازجمله نقا قوت این شبکهها :ابزار تروی و تبليغ فرهن

صحيح و ارزشهای اخالقی در

خانوادهی ایرانی  -اسالمی ،ابزارهایی برای تروی خالقيت فردی و جمعی اعآای خانواده،
تتأستتتي

و راهانتدازی شتتتبکتههتا  /رستتتانتههتای اجتمتاعی بومی با محوریت حمایت از

دوستتیابیهای ستالم و سترگرمیهای مفيد ،ارتقاء سطح دانش و معرفت اعآای خانواده،
جاکندگی و آشتتنایی اعآتتای خانواده با جهان بيرون و تعامل صتتحيح با آن ،بهينهستتازی
روابا بين اعآای خانواده و درنتيجه بهبود انسجام خانواده است (خجير.)7932 ،
نقا تهدید این شتتتبکهها :تناستتتب نداشتتتتن محتوای فرهن

غربی با خانوادهی ایرانی،

تحميل و تبليغ اندیشتهها و کاالهای غربی و بستا شبکهی نياز در بين اعآای خانواده ،تغيير
ستتتبك زندگی در خانوادهی ایرانی ،رواج نابهنجاری اجتماعی ،انحرافات اجتماعی و حتی
نابهنجاری مدنی و انتقال تجارب در این زمينهها ،کاهش احساسات و کاهش کيفيت روابا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 Sultana, S
8 Pempek, T
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ميان اعآتتای خانواده ،تشتتدید مدگرایی و مصتترفگرایی ،اعتياد به شتتبکههای مجازی و
پيامدهای روحی متفاوت برای اعآای خانواده چون افسردگی ،خجالتی شدن ،گوشهگيری
و تمتایل به دوری از اجتماع و کاهش اعتمادبهنف  ،اختالفات زناشتتتویی ،رواج روابا فرا
زناشتتتویی و روابا غيرمجاز ،ستتتردی بين زوجها ،اختاللهای جنستتتی و روابا نابهنجار و
درنتيجه کاهش انستتتجام خانواده استتتت (خجير .)7932 ،الزم به ذکر استتتت طبق تحقيقات
انجام شتده همچون پژوهش خستروی و صتحرا ی ( ،)7932مبنی بر رابطه اعتياد به فآاهای
مجازی با عملکرد خانواده ،این نتيجه را نشتتتان داد که اکثر افرادی که اعتياد به شتتتبکههای
مجازی داشتتتند با خصتتيصتتههایی چون صتترف وقت فراوان برای آنالین بودن ،احستتاس
بیحوصتتلگی در خارج از شتتبکههای مجازی ،بیقراری یا زودرنجی فرد هنگام ایجاد وقفه
در استتتتفاده از شتتتبکه شت تناخته میشتتتوند که میتوان گفت استتتتفاده بيمارگونه و اعتياد به
شتتبکههای مجازی منجر به اختالل در زندگی فردی و اجتماعی میشتتود و استتتفاده آن در
هنگام ضتترورت برای فرد مشتتکلستتاز نخواهد بود .عالوه بر این ،لوی  ،نایت ،جرمونی،
بنستيد ،جوزف و پولی ،)0270( 7در تحقيقی ارتبا بين ميزان استفاده از شبکههای اجتماعی
و روابا خانوادگی را موردبررسی قراردادند و این یافته را نشان دادند که بين ميزان استفاده
از شتتتبکتههای اجتماعی با کاهش روابا خانوادگی و کاهش ارتباطات رودررو و کاهش
تعامل با خانواده رابطه معنادار وجود دارد.
با عنایت به مطالب عنوانشده و روابا بين دو مللفهی سبكهای دلبستگی و اشتياق به
شبکههای اجتماعی با انسجام خانواده ،در این پژوهش محقق در پی عاملی است که بتواند
روابا بين عوامل مذکور را ميانجیگری نماید؛ با توجه به اینکه هيجان خواهی یکی از
ویژگیهای شخصيتی افراد و از مللفههای تأثيرگذار بر سازگاری زناشویی زوجتين میباشد
از این عامل بهعنوان ميانجی بين مللفههای مذکور در تحقيق حاضر استفاده میگردد .درواقع
هيجان خواهی بهعنوان یك خصيصه شخصيتی در گستره هيجانی موضوعی بسيار مالحيه
پذیر در حيطه روابا زناشویی است که آثار مشهود و نتای انکارناپذیری بر انسجام خانواده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 Lewis, A. Knight, T. Germanov, G. Benstead, M. Joseph, C & Poole, L
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و روابا عاطفی زوجين دارد (مطهری ،بهزاد پور و سهرابی .)7930 ،در همين راستا ،سياوشی،
جهانيان ،عباسی اصل و مفاخری ( ،)0272در پژوهشی تحت عنوان رابطه بين هوش هيجانی
و هيجان خواهی با رضایت زناشویی بين معلمان زن این یافته را به دست آوردند که افرادی
که از سطح باالی هيجان خواهی برخوردارند ميزان کمتری رضایت زناشویی داشتند؛ چرا
که افرادی کمحوصله و تنوعطلب هستند.
هيجان خواهی یك ویژگی شخصيتی است که اولين بار توسا زاکرمن ،نيریهپرداز
زیستشناختی که متأثر از دیدگاه آزین

بود مطرح و توصيف شد (کریمی.)7930 ،

طبق نيریه زاکرمن ،هيجان خواهی تحت عنوان نياز به تجارب و احساسهای گوناگون،
پيچيده ،بدیع و تمایل به خطرجویی تعریف شده است (شولتز و شولتز7334 ،؛ ترجمه
سيدمحمدی .)7930 ،به عبارتی ،هيجان خواهی نوعی تمایل ارثی برای شروع یك فعاليت
مشتاقانه در پاسخ به محرکهای جدید است .افراد با هيجان خواهی باال معموالً افرادی
تنوعطلب ،کمحوصله ،تکانشی در رسيدن به پاداش ،ناتوان از پذیرش ناکامی و عموماً نيم
ناپذیر هستند (اسمورتی .)0274 ،7درواقع هيجان خواهی یك استعداد مزاجی برای ریسك
پذیری و یك ویژگی شخصيتی با ریشههای زیستی که بهوسيله نياز به هيجان و تجارب
شدید ،تازه و پيچيده تعریف میشود .این تجارب و هيجان در قالب حوزههای رفتارهای
فيزیکی ،اجتماعی ،حقوقی و مالی قرار میگيرد (اسکال  0و همکاران .)0274 ،با عنایت به
مطالب عنوان شده و نقش هيجان خواهی در حيطه روابا زناشویی؛ محقق در پژوهش حاضر
به دنبال پاسخگویی به این سلال کلی است که آیا هيجان خواهی در رابطه اشتياق به
شبکههای اجتماعی و سبك دلبستگی با انسجام خانواده در زنان متأهل نقش ميانجیگرانه
ایفا مینماید؟ همچنين در پی یافتن پاسخ به این سلال است که آیا بين شبکههای اجتماعی
و سبك دلبستگی با انسجام خانواده رابطه وجود دارد؟ با توجه به مبانی نيری مطرح شده،
مدل مفهومی پژوهش در قالب شکل  7طراحی شد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 Smorti, M
8 Scalese, M
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سبك
دلبستگی
هيجان خواهی

انسجام
خانواده

اشتياق به
شبکههای
اجتماعی

شكل  .1مدل مفهومي پژوهش

روش پژوهش
پژوهش حاضر با روش کمی ،توصيفی و از نوع همبستگی به روش تحليل مسير انجام شد.
جامعه آماری این پژوهش شامل کليه دانشجویان زن متأهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد
نيشابور است که در فاصله زمانی بهمن تا خرداد ماه سال  32در این پژوهش شرکت کردند.
نمونه موردمطالعه  022نفر از جامعهی مذکور است که به روش نمونهگيری در دسترس
انتخاب شدند .روش گردآوری اطالعات در این تحقيق ميدانی است و به دليل ماهيت
موضوع تحقيق ،اطالعات از طریق پرسشنامه جمعآوری گردید .در پژوهش حاضر جهت
جمعآوری دادهها از پرسشنامه هيجان خواهی زاکرمن ( ،)7319مقياس دلبستگی هازن و
شيور ( ،)7391پرسشنامه استفاده از شبکههای اجتماعی سليمی ( )7939و انسجام خانواده
سامانی ( )7997استفاده شد که در ادامه بهطور کامل به توصيف پرسشنامهها پرداخته شده
است .در تحقيق حاضر جهت تجزیهوتحليل دادهها و معناداری فرضيه پژوهش از روش
معادالت ساختاری و ضریب همبستگی استفاده شد.
پرسشنامه انسجام خانواده :سامانی ( )7997این مقياس را بر پایه بررسی متون
موجود در زمينه همبستگی و با الهام از الگوی ترکيبی اُلسون ( )7333ساخته است .این
مقياس دارای  09پرسش است و در مقابل هر گویه طيف ليکریتی (کامالً موافقم ،موافقم،
نيری ندارم ،مخالفم و کامالً مخالفم) وجود دارد .برای هر گویه نمرهای از (=7برای
کامالً موافقم) تا ( 0برای کامالً مخالفم) در نير گرفته شده است .بيشترین نمرة قابل
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اکتساب در این آزمون  742و کمترین  09بود .مطالعه مقدماتی رضویه و سامانی (7913؛
به نقل از ميرزایی کوتنایی ،حسين خانزاده ،اصغری و شاکری نيا )7934 ،در خصوص این
مقياس بر اساس  9عامل (همبستگی با پدر ،مادر ،مدت تعامل ،مکان ،تصميمگيری ،ارتبا
عاطفی ،روابا زناشویی و رابطه والدین با فرزندان) ،حاکی از کفایت این مقياس برای
ارزیابی همبستگی فرد با والدین بود .در مطالعه سامانی ) ،)7997ضریب پایایی مقياس به
روش باز آزمایی  2/37و به روش آلفای کرونباخ  2/12گزارش کرد .در مطالعه ميرزایی
کوتنایی و همکاران ( )7934نيز جهت تعيين پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و
مقدار آن  2/22به دست آمد.

پرسشنامه استفاده از شبکههای اجتماعي
خدمات شبکه اجتماعی مجازی بيشتر بر جامعه مجازی آنالین و ارتباطات کامپيوتر واسا
متمرکز است .در پژوهش حاضر منيور از شبکههای اجتماعی ،شبکههای اجتماعی مجازی
همچون في بوک ،تویيتر و تلگرام است .این پرسشنامه توسا سليمی در سال 7939
طراحیشده و دارای  02گویه و بر اساس طيف ليکرت میباشد .برای هر گویه پن طيف
کامالً موافقم  ،0موافقم  ،4نيری ندارم  ،9مخالفم  0و کامالً مخالفم  7در نير گرفته شده
است .برای روایی و اعتبار پرسشنامه خود سازنده در سال  7939در پژوهشی با عنوان بررسی
نقش شبکههای اجتماعی بر ميزان پرخاشگری دانش آموزان مقطع متوسطه ناحيه  9کرمانشاه
انجام داد و پایایی پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  2/13گزارش داد.
پرسشنامه سبك دلبستگي (هازن وشيور) :الگوی دلبستگی که اولين بار توسا
بالبی در زمينه رشد کودکان بکار رفت و توسا اینثورث قابل بهرهبرداری شد توسا هازن
و شيور در سال  7391در سه گروه دلبستگی ایمن ،دلبستگی دوسوگرا و دلبستگی اجتنابی
و برای روابا دلبستگی بزرگساالن دنبال شد )مؤذنی و همکاران .)7939 ،مقياس
دلبستگی بزرگساالن یك پرسشنامه  70سلالی است و سه دلبستگی ایمن ،اجتنابی و
دوسوگرا را در مقياس پن درجهای ليکر از خيلی کم  7-تا خيلی زیاد 0-موردسنجش قرار
دهد .کمينه و بيشينهی نمرهی آزمودن در خرده مقياسهای پرسشنامه ترتيب  0و  00هست؛
که اولين بار توسا بالبی در زمينه رشد کودکان بکار رفته و توسا اینثورث قابل بهرهبرداری
شد و در ایران در دانشجویان دانشگاه تهران هنجاریابی شده است .در پژوهش هازن و شيور
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(7330؛ به نقل از خالق خواه و بابا ی منقاری )7939 ،ضریب آلفای کرونباخ (پایایی)
پرسشهای خرده مقياسهای ایمن ،اجتنابی و دو سوگرا در مورد یك نمونه دانشجویی برای
دانشجویان دختر  2/99 ،2/92و  2/94و برای دانشجویان پسر  2/90 ،2/94و  2/92محاسبه
شد که نشانه همسانی درونی خوب مقياس دلبستگی بزرگسال بوده است .ضریب توافق
کندال (روایی) برای سبكهای دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دو سوگرا به ترتيب 2/27 ،2/92
و  2/10محاسبه گردید .ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامهی سبكهای دلبستگی برای
مللفههای سبك دلبستگی ایمن ،سبك دلبستگی اجتنابی و سبك دلبستگی دوسوگرا در
پژوهش قنبری هاشمآبادی ،حاتمی ورزنه ،اسمعيلی و فرحبخش ( )7932به ترتيب برابر است
با  2/99 ،2/92و  2/94و در پژوهش حاضر نيز ضریب آلفای کرونباخ برای مللفههای مذکور
به ترتيب  2/2،09/49و  2/41بهدستآمده است.

پرسشنامه هیجان خواهي
بهمنيور جمعآوری اطالعات در مورد هيجان خواهی آزمودنیها از مقياس هيجان خواهی
زاکرمن استفاده شد .این مقياس ،شکل خالصه شدهای از فرم چهارم مقياس هيجان
خواهی ماروین زاکرمن است که در سال  7319تهيه و تدارک گردیده است .مادههای این
مقياس از  42ماده که بهصورت سلالهای دوجز ی تشکيل شده است .درنهایت یك نمره
کل و  4نمره برای زیر مقياسهای هيجان و ماجراجویی ،تجربه طلبی ،بازداری زدایی و مالل
پذیری بهدستآمده میآید .در تعبير و تفسير نتای باید توجه داشت که هميشه نمرات باالتر
بيان کنندهی سطح هيجانی شدید و نمرات پایينتر مبين سطح هيجان خواهی خفيف است.
اعتبار درونی آزمون را کروال 7در سال  7319برای خرده مقياسهای ماجراجویی ،تجربه
طلبی ،بازداری زدایی و مالل پذیری و نمره کل به ترتيب  2/20 ،2/19 ،2/20 ،2/97و 2/99
گزارش کرده است .در پژوهش کجباف و همکاران (7992؛ به نقل از کرمانی مامازندی و
دانش ) 7932 ،اعتبار آزمون هيجان خواهی زاکرمن با استفاده از ضریب همبستگی پيرسون
و با روش بازآزمایی (به فاصله دو هفته)  2/13به دست آورد.

یافتهها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 Corulla, A
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دادههای بهدست آمده از نمرات این پژوهش در دو سطح توصيفی و استنباطی تحليل
میگردد .برای توصيف دادههای مربو به نمونه ،ابتدا به محاسبه شاخصهای مرکزی و
پراکندگی متغيرهای پژوهش پرداخته شد که به شرح زیر است:
جدول  -1یافتههای توصيفي مؤلفههای سبك دلبستگي ،هيجان خواهي ،اشتياق به شبكههای اجتماعي
و انسجام خانواده
مؤلفه

ابعاد متغير

تعدا
د

ميانگين

انحراف
معيار

كجي

كشيد
گي

سبك

ایمن

022

70/17

9/00

2/23

2/99

اجتنابی

022

70/29

9/97

-2/72

-2/29

دوسوگرا

022

79/92

9/72

2/71

2/03

تجربه طلبی

022

9/02

7/91

2/90

-2/93

ماجراجو ی

022

9/23

7/37

2/73

-2/03

مالل پذیری

022

9/09

7/11

2/227

-2/13

022

9/02

7/49

2/91

2/90

دلبستگی

هيجان
خواهی

گریز از
بازداری
نمره کل

022

79/49

2/71

2/79

-2/40

هيجان
خواهی
شبکههای

اشتياق به

اجتماعی

شبکه

انسجام

انسجام

خانواده

خانواده

022

022

44/29

91/49

79/27

70/97

2/79

-2/77

-2/74

2/72

همانطور که در جدول  7مشاهده میشود باالترین ميانگين متعلق به انسجام خانواده و
پایينترین ميانگين متعلق به خرده مقياس هيجان خواهی (ماجراجو ی) میباشد .جهت بررسی
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نرمال بودن دادهها از آزمون کجی و کشيدگی استفاده شد که نتای آن در تمامی متغيرها
بين  +7/32تا  _7/32میباشد که نشان از نرمال بودن دادهها است.
با توجه با این نکته که ماتری

همبستگی مبنای تجزیهوتحليل مدلهای علی ،خصوصاً مدل

یابی معادالت ساختاری است ،لذا قبل از پرداختن به آزمون الگوی نيری ،ماتری همبستگی
متغيرهای پژوهش در جدول  0ارا هشده است تا رابطه بين متغيرها موردبررسی قرار گيرد.
جدول  -2آزمون همبستگي بين متغيرهای پژوهش
متغير

انسجام

شبکههای

دلبستگي

دلبستگي

دلبستگي

هيجان

خانواده

اجتماعي

ایمن

اجتنابي

دوسوگرا

خواهي

انسجام خانواده

7

اشتياق به شبکههای

**-2/90

7

اجتماعي
سبك دلبستگي

**2/02

**-2/94

7

ایمن
سبك دلبستگي

**-2/02

**2/09

**-2/43

7

اجتنابي
سبك دلبستگي

**-2/41

**2/01

**-2/47

**2/22

7

دوسوگرا
نمره كل هيجان

**-2/40

**2/49

**-2/49

**2/20

**2/17

7

خواهي
(*) P<2/27 ** P<2/20

نتای جدول  0نشان میدهد که بين اشتياق به شبکههای اجتماعی و هيجان خواهی با
مللفه انسجام خانواده رابطه منفی معنیداری وجود دارد .همچنين بين سبكهای دلبستگی
ایمن با انسجام خانواده رابطه مثبت معنیدار و بين سبكهای دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا
با انسجام خانواده رابطه منفی معنیدار به چشم میخورد .همچنين نتای جدول نشان میدهد
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بين سبك دلبستگی اجتنابی ،سبك دلبستگی دوسوگرا و هيجان خواهی با اشتياق به شبکه
اجتماعی رابطه مثبت و بين سبك دلبستگی ایمن با اشتياق به شبکه اجتماعی رابطه منفی
وجود دارد .در آخر نيز میتوان اضافه نمود بين سبكهای دلبستگی با هيجان خواهی رابطه
معنیداری وجود دارد.
بهمنيور بررسی اثر مستقيم و غيرمستقيم اشتياق به شبکههای اجتماعی و سبك
دلبستگی بر انسجام خانواده از تحليل مسير استفاده گردید .برازش آماری مدل پيشنهادی با
دادههای پژوهش با استفاده از نرمافزار  Amosو با بهرهگيری از شاخصهای برازش
موردبررسی قرار گرفت .با توجه به شاخصهای بهدستآمده طبق جدول  9مدل پيشنهادی
از برازش مناسبی برخوردار بود.
جدول  -3شاخصهای برازش كلي مدل
X2/df

IFI

NFI

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

0/93

2/32

2/34

2/34

2/39

2/37

2/72

با توجه به جدول  9میتوان گفت ،نسبت مربع کای به درجه آزادی ( ،(χ0/dfشاخص برازش افزایشی
( ،(IFIشاخص برازش هنجار شده ( ،)NFIشاخص برازش تطبيقی ( ،)CFIشاخص برازش ( ،)GFIشاخص
تعدیل یافته برازش ( )AGFIو ریشه دوم برآورد پراکندگی خطای تقریب )) RMSEAحد مطلوب است.
بر اساس این شاخصها میتوان نتيجه گرفت که مدل مفروض برازش بسيار خوبی با دادهها دارد.
شکل  7ضرایب استاندارد مسيرهای مستقيم برای مدل برازش یافته نقش واسطهای هيجان خواهی در رابطهی
اشتياق به شبکههای اجتماعی و سبك دلبستگی با انسجام خانواده در زنان متأهل را نشان میدهد.
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نمودار  -1نمودار برازش یافته معادالت ساختاری متناسب با مدل مفهومي

بر اساس نمودار فوق تحليل مسير برای اثرات مستقيم و غيرمستقيم نتای جدول زیر را به
همراه دارد.
جدول  -4ضرایب استاندارد مستقيم و غيرمستقيم و كل مدل
متغير پيشبيني كننده

متغير مالك

اثر مستقيم

اثر غيرمستقيم

اثر كل

سبكهای دلبستگي

انسجام خانواده

**-7/01

**2/93

**-2/21

اشتياق به شبکههای
اجتماعي
هيجان خواهي

انسجام خانواده

**2/42

*-2/72

**2/04

انسجام خانواده

**2/17

-----

**2/17

سبكهای دلبستگي

هيجان خواهی

**7/20

*-2/72

**2/92

اشتياق به شبکههای
اجتماعي
سبكهای دلبستگي

هيجان خواهی

**-2/00

-----

**-2/00

اشتياق به شبکههای
اجتماعی

**2/12

**2/12
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(*) P<2/27 ** P<2/20
یافتههای جدول  4نشتتان میدهد که اثر مستتتقيم مللفه اشتتتياق به شتتبکههای اجتماعی و
سبكهای دلبستگی با انسجام خانواده معنیدار میباشد ( .)𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 ›2/20در ادامه
با دخالت مللفه ی هيجان خواهی بر رابطه بين مللفه پيش بين و مالک ،نقش ميانجی هيجان
خواهی در رابطه بين اشتياق به شبکههای اجتماعی و سبكهای دلبستگی با انسجام خانواده
را مورد ارزیتابی قرار دادیم .یتافتتههای جدول فوق نشتتتان میدهد که هيجان خواهی نقش
ميانجی در رابطه بين اشتياق به شبکههای اجتماعی و سبكهای دلبستگی با انسجام خانواده
دارد.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش واسطهای هيجان خواهی در رابطه اشتياق به شبکههای
اجتماعی و سبكهای دلبستگی با انسجام خانواده انجام شد .نتای پژوهش نشان داد که بين
اشتياق به شبکههای اجتماعی با انسجام خانواده در زنان متأهل رابطه منفی معنیداری وجود
دارد .این نتيجه هم راستا با پژوهشهای لوی  ،نایت ،جرمونی ،بنستيد ،جوزف و پولی
( ،)0270پری

7

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

و صمدی فرد ) )7934و صدیق اورعی ،نوغانی و ساالر ) )7930میباشد.
در تبيين نتای این فرضيه مبتنی بر رابطه منفی معنیدار بين اشتياق به شبکه اجتماعی با
انسجام خانواده میتوان گفت ،شبکههای اجتماعی مجازی باهدف سرگرم کردن کاربران
آنان را از فآای صميمانه خانواده دور میسازند (خجير و حسين نير)7930 ،؛ چرا که
شبکههای اجتماعی دسترسی پذیری بسيار باالیی دارد و موجب کاهش ارتبا رودررو و
فيزیکی انسانها نيز شدهاند .نوغانی و چرخ زرین ( )7930بر اساس نيریه پاتنام ()0222
اظهار میکنند که هرچه استفاده از في بوک افزایش پيدا کند تعامالت افراد کاهش
مییابد .در همين راستا ،یافتههای پژوهشی سادات حسينی و ملمنی ( )7930حاکی از آن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 Lewis, A. Knight, T. Germanov, G. Benstead, M. Joseph, C & Poole, L.
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است که کاربران شبکههای اجتماعی کمتر به دیدار دوستان و بستگان خود میروند و
بهجای آن با گذاشتن پيام با آنها ارتبا برقرار میکنند ،کمتر با اعآای خانواده خود
صحبت میکنند و همچنين هنگامیکه در کنار اعآای خانواده خود هستند ،کارها و
فعاليتهای شخصی خود را در شبکههای اجتماعی پيگيری میکنند و بدین شکل عملکرد
خانواده آنها رو به کاهش میرود و در این بين زنان به دليل اینکه بيشتر در محيا محدود
خانه به سر میبرند ،جهت پر کردن اوقات فراغت ،گرایش بيشتری به این شبکهها دارند و
چون آن را فآای متفاوت و قابلتوجه مییابند ،در معرض خطرات بيشتری قرار میگيرند.
عالوه بر این کالیتون ،)0274( 7والنزو ال ،هالپرن و کتز )0274( 0و دیو و توالن)0270( 9
در پژوهش خود این یافته را نشان دادهاند که شبکههای اجتماعی بر کيفيت زندگی ،کيفيت
رابطه ،ناسازگاری و تعارض بين زوجين اثرگذار بوده و زمينه طالق عاطفی و قانونی را فراهم
میآورد .بهگونهای که میتوان گفت ،سایتهای شبکههای اجتماعی ،همسران ناخشنود را
وسوسه میکند تا در جستجوی افراد دیگری (نيير دوستان ،همکالسیهای سابق ،دوستان
صميمی دوران کودکی ،یا دوستان جدید) برآیند که بالقوه زمينه خيانت به همسران کنونی
افراد را فراهم و بر ضد نهاد خانواده عمل میکند .مسا ل یاد شده شکل و کيفيت ارتبا
در خانوادهها و همچنين ایفای درست نقشهای خانوادگی را با تغيير همراه ساخته است،
بنابراین میتوان گفت بين اشتياق به شبکههای اجتماعی و انسجام خانواده رابطه منفی
معنیداری وجود دارد.
همچنين نتای پژوهش حاضر نشان داد که بين سبكهای دلبستگی و انسجام خانواده
رابطه معنیداری وجود دارد؛ بهگونهای که بين سبك دلبستگی ایمن و انسجام خانواده رابطه
مثبت معنیدار و بين سبك دل بستگی اجتنابی و دوسوگرا با انسجام خانواده رابطه منفی
معنیداری وجود دارد .نتيجه فرضيه مذکور با نتای یافتههای نتای این پژوهش همسو با نتای

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 Clayton, R.B
8 Valenzuela, S. Halpern, D & Katz
6 Dew, J & Tulane, S
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پژوهش فوجموری ،هایاشی ،فوجوارا و ماتسوکا ،)0271( 7آستين ،)0274) 0شيفتال ،متياث،
فار و دافرتی ،)0279( 9کلر کين ،اسميت و هامز ،)0279) 4اولدميدو ،کویين و کوارت

0

( ،)0279فخری ،مهدویان فرد وکيميایی ( ،)7931حميدی ) )7992و سعادت و اعتمادی
) )7932همسو میباشد .در خصوص رابطه مثبت بين سبك دلبستگی ایمن با انسجام خانواده
میتوان گفت ،افراد با سبك دلبستگی ایمن دارای ویژگیهایی از قبيل اعتماد به خود و
دیگران ،درک مثبت و حمایت اجتماعی ،رفتار اکتشافی و تمایل به بخشش و مهار
هيجانهای منفی میباشند که این ویژگیها موجب استحکام روابا زوجين شده و انسجام
خانواده را افزایش میدهد( .بيرامی ،فهيمی ،اکبری و اميری پيچاکالیی.)7937 ،
بهعبارتدیگر ،سبك دلبستگی ایمن ،فآایی مطمئن همراه با امنيت را برای افراد ایجاد
میکند که در آن به تعامل بپردازند و همچنين از طرفی دیگر کارکرد خانوادگی بهتر
نيازمند اعتماد و امنيت افراد در روابا با همدیگر است .افراد با سبك دلبستگی ایمن
میتوانند هم در نقشهای ولی -فرزندی و هم در ارتباطات و کاهش تعارضات خانوادگی
و هم در سایر ابعاد کارکرد خانوادگی موفقتر باشند .همانطور که هينن ،ساندرمن و
اسپراگر )0223( 2نشان دادند که افراد با سبك دلبستگی ایمن ميزان پایينی از عدم رضایت
از خود ،روابا و زندگی را گزارش دادند .همچنين پژوهش شيفتال و همکاران ()0279
نشان داد سبك دلبستگی ایمن با سطح پریشانی پایينتر و سطح باالی انسجام و عملکرد
خانواده ارتبا دارد .در خصوص رابطه منفی بين سبك دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با
انسجام خانواده با استناد به پژوهش شيفتال و همکاران ( )0279میتوان گفت ،فرد با سبك
دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا به شدت از ایجاد روابا نزدیك و صميمانه ،گریزان است و
بهمحض اینکه احساس میکند ارتبا در حال نزدیکی است ،ناآگاهانه از آن اجتناب
میکند که این موجب کاهش روابا بين زوجين شده و انسجام خانواده را کاهش میدهد
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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(شيفتال و همکاران .)0279 ،در همين راستا ،هيرشبرگر ،سریواستاوا ،مارش ،کوان و کوان

1

( )0223این یافته را عنوان نمودند که افراد دارای سبك دلبستگی دوسوگرا به دليل
آشفتگی در سبك دلبستگی خود ،نياز شدید به جنبههای عاطفی و صميمت هيجانی
دارند و ترس دا م از طرد شدن از سوی شریك زندگی آنها ،مکرراً شایستگی و توانایی
انطباق عملکرد خانوادگی آنها تحت تأثير قرار میدهد و باعث نارضایتی زناشویی
میگردد .همچنين ،بنا به عقيدهی اوزمن و آتيك )2212( 2افراد با سبك دلبستگی اجتنابی
در به اشتراک گذاشتن افکار و احساسات با دیگران ناتوان هستند ،درواقع میتوان گفت
روابا فرد اجتنابی با دیگران دارای ثبات نمیباشد و این مسئله به نوبه خود باعث کاهش
انسجام روابا بين اعآای خانواده میگردد .با عنایت به مطالب مطرحشده میتوان اینگونه
نتيجه گرفت که افراد دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا نسبت به فرد دیگر که اینجا همسر
شخص است بیاعتماد بوده و نسبت به پاسخگری و در دسترس بودن شریك زندگی خود
تردید دارند که این دو مللفه منفی شناختی بنيادین در این افراد احتماالً باعث میگردد که
از انسجام خانوادگی پایينتری برخوردار باشند و در مقابل افراد دارای دلبستگی ایمن در
الگوی فعالسازی درونی خود هم خودشان را ارزشمند میدانند و هم دیگران را پاسخگو و
در دسترس میبينند و در صورت به وجود آمدن مشکلی بهجای سرزنش کردن خود
(دلبستگی دوسوگرا) یا متهم کردن دیگری و دوری گزینی (دلبستگی اجتنابی) دنبال بهبود
رابطه میباشند که این باعث میشود که انسجام خانوادگی باالتری داشته باشند؛ بنابراین
میتوان گفت بين سبك دلبستگی ایمن و انسجام خانواده رابطه مثبت معنیدار و بين سبك
دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با انسجام خانواده رابطه منفی معنیداری وجود دارد.
همچنين ،نتای پژوهش نشان داد که هيجان خواهی در رابطه بين اشتياق به شبکههای
اجتماعی و سبكهای دلبستگی با انسجام خانواده نقش ميانجیگرانه ه دارد .در خصوص
نقش ميانجیگرانه ه هيجان خواهی ،سياوشی ،جهانيان ،عباسی اصل و مفاخری (،)0272
سامی فر و شاکرنژاد ( ،)0274عزیزی نژاد و جنابادی ( )0274به نتيجهای همسو با پژوهش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 Hirschberger, G. Srivastava, S. Marsh, P. Cowan, C.P & Cowan, P.A
8 Özmen, O & Atik, G
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حاضر دست یافتند .در خصوص نقش ميانجیگرانه ه هيجان خواهی در رابطه سبكهای
دلبستگی با انسجام خانواده میتوان گفت ،افراد دارای سبك دلبستگی ایمن به دليل کسب
امنيت خاطری که از دلبستگی صحيح بين فرزند و مادر در دوران کودکی کسب و شرایا
ایمن را تجربه کردهاند ،در مقابل تحریكهای روانی و فيزیکی محيا به حفظ خود از
تهدیدات خاصی که ایمنی خاطر را دستخوش فروپاشی میکنند ،واکنش نشان میدهند و
بهصورت محتاطانه با شرایا استرس زا روبه رو خواهند شد .در همين راستا ،استانجوی،
ویدانویك و آندلکویك )0272( 7و جلوانی ،عابدی و آقایی جشوقانی ( )7934در
پژوهشهای خود عنوان نمودند ميزان هيجان خواهی بسته به سبك دلبستگی افراد متفاوت
است و افراد با سبك دلبستگی ایمن به دليل توانایی تنييم هيجانی از هيجان خواهی معقول
و کمتری نسبت به افراد دارای سبك دلبستگی اجتنابی برخوردارند.
در واقع افراد با دلبستگی ایمن از ریسك پذیری و سبك زندگی ناانگيختۀ کمتری
برخوردارند و برای شروع و انجام فعاليتهای مخاطره انگيز یا ماجراجویانه ،تمایل کمتری
دارند .ازاینرو از کارهای با هيجان خواهی باال گریزانند .درنتيجه میتوان گفت هيجان
خواهی در زندگی افراد با سبك دلبستگی ایمن نقش کمرن

تری دارد .وليکن میتوان

گفت ،افرادی که دارای ویژگی سبك دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی باشند ،از ميزان هيجان
خواهی باالتری نسبت به افراد دیگر برخوردارند .این نتيجه با یافتههای تحقيق کاسل ،واردل
و رابرتز )0221( 0که دریافتند بين سبكهای دلبستگی ناایمن و رفتارهای پرخطر ،رابطۀ
تنگاتنگی وجود دارد ،همخوان و هم راستاست .در تأیيد نتای

بهدستآمده میتوان

استنبا کرد ،افرادی که دارای دلبستگی دوسوگرا هستند ،در زمان کودکی از یك سو
درصدد نزدیك شدن به مادر و کسب محبت او بودهاند و ازسوی دیگر خشم خود را نيز
به دليل بیتوجهی مادر به او بروز میدادند و گاهی هم در مقابل نزدیکی ،مقاومت و
ایستادگی میکردند این آشفتگی و خشمی که در دوران کودکی در فرد ایجاد شده است
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 Stanojevi, T.S. Vidanovic, S & Andelkovic, V
8 Kassel, J.D. Wardle, M & Roberts, J.E
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میتواند به عاملی برای بیقراری و بیتحملی در بزرگسالی تبدیل شود و این بیقراری
را میتوانند با انجام فعاليتهای داری ميزان باالی هيجان خواهی جبران نمایند.
با توجه به مطالب مطرحشده میتوان گفت بين سبكهای دلبستگی و ميزان هيجان
خواهی رابطهای تنگاتن

وجود دارد و افرادی که از سطوح باالی هيجان خواهی برخواردند

احتماالً سطوح پایين برانگيختگی آنها موجب میشود که نسبتاً نترس باشند .چنين افرادی
برای رسيدن به یك سطح بهينۀ برانگيختگی ،در جستجوی تحریكهایی هستند که برای
افراد عادی ،جدید و خطرناک است و اضطراب ناخوشایند ایجاد میکند (بهرامی و کامرانی
صالح .)7932 ،وجود این ویژگیها احتمال عدم توافق در زندگی زناشویی را افزایش
میدهد .درنتيجه می توان گفت ،افرادی که از سطح هيجان خواهی باالتری برخوردارند
انسجام خانواده و رضایت زناشویی کمتری را تجربه خواهند کرد؛ بنابراین میتوان گفت
هيجان خواهی نقش ميانجیگریانهی معنیداری در رابطهی بين سبكهای دلبستگی با
انسجام خانواده دارد.
در خصوص نقش ميانجیگرانه هيجان خواهی در رابطه اشتياق به شبکههای اجتماعی با
انسجام خانواده میتوان گفت ،افراد دارای هيجان خواهی باال از طریق رفتار بیبند و بارانه
(سهل انگارانه) که شامل فعاليتهای خطرناک ،شيوه غيرمتعارف زندگی و عدم پذیرش
یکنواختی میباشد ،بر روی نياز برای تجارب جدید و متنوع تمرکز میکنند .بازداری زدا ی
ميل به رها کردن خود از قيدوبندهای اجتماعی به خاطر لذتجویی است و استفاده مداوم از
جهان مجازی امکان فرار از حدود اجتماعی را بدون سرزنش اطرافيان و یا تنبيه قانون فراهم
میسازد .همچنين بين مالل پذیری با استفاده از شبکههای اجتماعی رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد .حساسيت نسبت به یکنواختی و مالل ،بيزاری از هرگونه کار یکنواخت است.
یکنواختی در کار ،تکرار تجربه یا مواجهشدن با افراد کسالتآور .وقتیکه اوضاع تغيير
نمیکند ،آدم حساس نسبت به یکنواختی بیقرار و بیتحمل میشود و بر روی نياز برای
تجارب جدید و متنوع تمرکز میکند و شبکههای اجتماعی میتواند یکی از راههای رفع این
نيازها باشد .یافته حاضر با تحقيق سولتانا ( )0271مشابه میباشد .جستجو در شبکههای
اجتماعی یا بيشتر فعاليتهای آنالین ،بهطور گسترده بهعنوان تجربه تکنولوژی برتر ارزیابی
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میشود .ازاینرو میتواند بهعنوان نوعی هيجان خواهی مطرح شود .ازآنجاکه از طریق
شرکت در شبکههای اجتماعی میتوان با پدیدههای بسيار متنوع ،جدید و بدیع مواجه شد و
تا حدودی ح

تنوعطلبی و فرار از یکنواختی را ارضاء ساخت ،درنتيجه استفاده از

شبکههای اجتماعی میتواند موضوع وابستگی افراد هيجان خواه و تنوعطلب شود (خانجانی
و اکبری .)7937 ،بنابراین میتوان اینگونه نتيجه گرفت که ح

تنوعطلبی افراد هيجان

خواه در شبکههای اجتماعی برآورده شده و آنها از دنيای واقعی و خانواده خود بيشتر فاصله
میگيرند (موسوی ،مرادی ،کيایی و موسوی)0270 ،؛ درحالیکه زندگی زناشویی مستلزم
ثبات و آرامش نسبی است نه تنوعطلبی و دگرگونی؛ عاملی که میتوان انسجام خانواده را
در معرض خطر قرار دهد .با عنایت به مطالب عنوان شده هيجان خواهی در رابطه استفاده از
شبکههای اجتماعی با انسجام خانواده نقش ميانجیگرانه ه دارد.
در تعميم یافتههای این پژوهش باید متذکر شد که این پژوهش از نوع مقطعی بود و
دادهها در یك مقطع زمانی خاص به دست آمد و جامعهی مورد پژوهش و نيز حجم نمونه
یکی از محدودیتهای این پژوهش است .همچنين در این پژوهش ،برای سنجش متغيرها
روش خود سنجی به کار گرفته شد و از پرسشنامه برای جمعآوری دادههای موردنير استفاده
گردید .استفاده از یك روش سنجش ،میتواند یکی از محدودیتهای این پژوهش باشد.
عالوه بر این ،متغيرهاى موردبررسی در این پژوهش ممکن است تحت تأثير متغيرهاى
شخصيتى ،راهبردهای مقابلهای ،باورهای مذهبی ،وضعيت اقتصادی -اجتماعی و نوع ساختار
خانواده و ازایندست باشد که از محدودیتهای این پژوهش بهحساب میآید .لذا برای
پژوهشهای آتی در این زمينه پيشنهاد میگردد تحليلهای گستردهای ارا ه شود و
پژوهشگران ب توانند مبانی نيری حاصل از این پژوهش را مالک قرار بدهند و بر اساس آن،
فرضيههای متعددی را مطرح و آزمون کنند.
بنابراین با توجه به یافتههای پژوهش حاضر در خصوص نقش ميانجی هيجان خواهی در
رابطه بين تمایل به شبکههای اجتماعی و انسجام خانواده پيشنهاد میشود که اقداماتی همچون
آموزش نحوه استفاده صحيح از شبکههای اجتماعی از طریق دانشگاهها و رسانهها توسا
سياستگذاران کالن کشور صورت گيرد .با توجه به نتای پژوهش و روشن شدن روابا و
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نقش پيشين متغيرهای سبكهای دلبستگی و هيجان خواهی در انسجام خانواده ،به
متخصصان فعال در حوزه خانوادهدرمانی در مراکز بالينی و مشاورهای ،پيشنهاد میشود
برنامههای آموزشی ویژهای برای افزایش آگاهی همسران در مورد نقش هيجان خواهی و
سبكهای دلبستگی آنها در ميزان رضایتشان در نير داشته باشند.

منابع
امينی ،مهسا و حيدری ،حسن .)7930( .بررسی اثربخشی آموزش غنیسازی روابا بر ارتقاء
کيفيت زندگی و رضایت زناشویی دانشجویان متأهل ،مجله آموزش و سالمت
جامعه.09-97 ،)0(9 ،

برات دستجردی ،نگين و صيادی ،سميه .)7934( .بررسی رابطه بين استفاده از شبکههای
اجتماعی بر اعتياد به اینرنت و افسردگی در دانشجویان دانشگاههای پيام نور شهر
اصفهان ،مجله تحقيقات علوم رفتاری.947-990 ،)0( 72 ،

بهرامی ،محمود و کامرانی صالح ،بخشعلی .)7932( .بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصيتی و
سبكهای دلبستگی با ميزان هيجان خواهی نيروهای عملياتی یك سازمان نيامی.
فصلنامۀ روانشناسی نيامی.03-44 ،)09(1 ،

بيرامی ،منصور؛ فهيمی ،صمد؛ اکبری ،ابراهيم و اميری پيچاکالیی ،احمد .)7937( .پيشبينی
رضایت زناشویی بر اساس سبكهای دلبستگی و مللفههای تمایزیافتگی .مجلهی
اصول بهداشت روانی.24-11 ،)7(74 ،

پارسا ،فرزاد؛ رستمی ،سهيال و سجادی ،شيالن .)7930( .وظایف زن در زندگی زناشویی و
نقش آن در استوار ساختن بنياد خانواده از دیدگاه فقه اسالمی ،مجله مشاوره و
رواندرمانی خانواده.720-799 ،)00(2 ،
جعفرزاده داشبالغ ،حسن؛ بيداری کویجی ،محمد؛ حسين زاده ،یزدان و صمدی فرد ،حميد

رضا .)7934( .رابطه بين استفاده از شبکههای اجتماعی با رضایت زناشویی و
نعارضات زناشویی .همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسيبهای اجتماعی.

فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،سال نهم ،شمارة  ،63زمستان 1631

161

جلوانی ،مرضيه؛ عابدی ،احمد و آقایی جشوقانی ،اصغر .)7934( .رابطه سبكهای دلبستگی
با هيجان خواهی در دختران دبيرستانی شهر اصفهان .پژوهش توانبخشی در پرستاری،
.40-09 ،)9(7

حميدی ،فریده .)7992( .بررسی رابطه سبكهای دلبستگی با رضایتمندی زناشویی در
دانشجویان متأهل دبيری .فصلنامه خانواده پژوهی.449-409 ،)3(9 ،

خالق خواه ،علی و بابا ی منقاری ،محمد .)7939( .رابطه سبكهای دلبستگی و هوش معنوی
با نگرش دینی دانش آموزان متوسطه شهرستان آمل در سال  ،7939دین و سالمت،
.3-7 ،)0(0
خانجانی ،زینب و اکبری ،سپيده .)7937( .هيجان خواهی و وابستگی نوجوانان به اینترنت.
فصلنامه علوم تربيتی.29-10 ،)02(0 ،

خسروی ،زهره و صحرا ی ،ام هانی .)7932( .رابطه اعتياد به اینترنت با عملکرد خانواده و
سالمت روان در دانش آموزان .مطالعات روانشناسی تربيتی.03-92 ،)74(9 ،

خجير ،یوسف و حسين نير ،فرهاد .)7930( .آسيبشناسی خانواده ایرانی در عرصه
شبکههای اجتماعی مجازی ،همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکههای اجتماعی.

خجير ،یوسف .)7932( .آسيبشناسی استفاده از شبکههای اجتماعی و نرمافزارهای تلفن
همراه در خانوادهی ایرانی (با تأکيد بر نقا قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید) .فصلنامه
شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده.772-792 ،)11(02 ،

سادات حسينی ،فاطمه و ملمنی ،فرشته .)7930( .بررسی رابطهی عملکرد خانواده با استفاده
از شبکههای اجتماعی در دانش آموزان دبيرستانی .فصلنامه پژوهشهای کاربردی
روانشناختی.709-720 ،)0(1 ،
سامانی ،ساسان .)7997( .بررسی مدل علی همبستگی خانواده ،استقالل عاطفی و سازگاری.
پایاننامه دکتری ،دانشگاه شيراز.7997 ،

سعادت ،سجاد و اعتمادی ،عذرا .)7932( .بررسی ميزان رغبت به ازدواج و ارتبا آن با
سبكهای دلبستگی و انسجام خانواده در دانشجویان .فصلنامه نسيم تندرستی،79 ،
.900-940
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سليمی ،عييمه .)7939( .نقش شبکههای اجتماعی بر ميزان پرخاشگری دانش آموزان مقطع
متوسطه دوم ناحيه  9شهرکرمانشاه .پایاننامه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی
آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه.

شامانی ،اسمعيل؛ واحدی ،مهدی و نوروزی ،داریوش .)7930( .رابطه استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی با هویت جوانان شهر تهران .فصلنامه فرهن

مشاوره و رواندرمانی،

.724-790 ،)09(1

شولتز ،دوان و شولتز ،سيدنی .)7334( .نيریههای شخصيت .ترجمه یحيی سيد محمدی
( .)7930تهران :ویرایش.

صدیق اورعی ،غالمرضا؛ نوغانی ،محسن و ساالر ،علی .)7930( .شبکه اجتماعی
همسرگزینی و تأثير آن بر ،رضایت از زندگی زناشویی در بين مردان متأهل.
جامعهشناسی کاربردی.71-92 ،)43(04 ،

فاضلی ،ندا .)7937( .گونه شناسی الگوهای در حال ظهور زندگی خانوادگی در شهر تهران.
مقالههای اولين همایش علمی و پژوهشی زنان و زندگی شهری.7937 :

فخری ،مریم؛ مهدویان فرد ،راحله و کيميایی ،سيدعلی .)7931( .پيشبينی احتمال طالق
زنان بر اساس دلبستگی اجتنابی ،دلبستگی اضطرابی و مهارت حل مسأله خانواده.
فرهن

مشاوره و رواندرمانی.021-000 ،)99(3 ،

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

کيومرث .)7932( .رابطهی بين سبكهای فرزند پروری ،دلبستگی و تعهد زناشویی
در زنان متأهل دانشگاه عالمه طباطبایی .فصلنامه زن و جامعه.22-93 ،)1(0 .

کرمانی مامازندی ،زهرا و دانش ،عصمت .)7932( .تأثير نگرش مذهبی و هيجان خواهی بر
سازگاری زناشویی دبيران متأهل شهرستان پاکداشت .مطالعات روانشناختی،)0(1 ،
.703-704
کریمی ،یحيی .)7930( .روانشناسی شخصيت .تهران :پيام نور.
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محمدی ،حميد .)7930( .بررسی تأثير شبکههای اجتماعی و دنيای مجازی بر ميزان طالق و
رضایت زناشویی مطالعه موردی استان آذربایجان غربی .سومين کنفران

بينالمللی

پژوهش در مهندسی ،علوم و تکنولوژی.7930 ،

مطهری ،زهرا السادات؛ بهزاد پور ،سمانه و سهرابی ،فرامرز .)7930( .تبيين سطح تعارض
زناشویی بر اساس هيجان خواهی و تابآوری در زوجين .فصلنامه زن و مطالعات
خانواده.720-700 ،02 ،

ملذنی ،طاهره؛ آقایی ،اصغر و گل پرور ،محسن .)7939( .پيشبينی سبكهای دلبستگی
فرزندان بر اساس شيوههای فرزند پروری والدین ،آموزش و ارزشيابی (علوم تربيتی)،
.91-33 ،)00(1
ميرزایی کوتنایی ،فرشته؛ حسين خانزاده ،عباسعلی؛ اصغری ،فرهاد و شاکری نيا ،ایرج.
( .)7934نقش انسجام خانواده در تبيين رفتارهای پرخاشگرانۀ فرزندان ،فصلنامه
تحول روانشناختی کودک.97-30 ،)9(7 ،

نایبی نيا ،انورالسادات؛ ساالری ،پروین و مدرس غروی ،مرتآی .)7932( .بررسی ارتبا
سبك دلبستگی بالغين به والدین با تنش ،اضطراب و افسردگی ،اصول بهداشت
روانی.734-020 ،)0(79 ،

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