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خالصه

جوان و عواقب ناشی از  با توجه به شیوع اعتیاد به اینترنت در بین قشر :مقدمه

حاضر با  يشناسی، مطالعههاي مختف روانچنین تاثیرپذیري از سازهآن و هم

هاي دلبستگی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان ي سبکهدف بررسی رابطه

  .انجام شد

تمامشاملهمبستگی-توصیفیيمطالعهاینآمارييجامعه: کارروش

حداقلکهبودند1394- 95تحصیلیسالدرمشهدفردوسیدانشگاهدانشجویان

گیرينمونهروشبانفر354. بودندگذراندهراتحصیليدورهکلازترمیک

استفادهباهادادهآوريجمع. شدندمطالعهواردسادهتصادفیوتناسبیايطبقه

- چکهاي اعتیاد به اینترنت یانگ، سبک دلبستگی کولینز و رید و نامهپرسشاز

افزار نرماستفاده از   ها باتحلیل داده. شناختی انجام شدلیست اطالعات جمعیت

SPSSهاي آماري تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون و آزمون 19ينسخه

  .ي همزمان انجام شدچندگانه به شیوه

بینی اعتیاد به اینترنت هاي دلبستگی قادر به پیشطور کلی سبک به: هایافته

واریانس نمرات اعتیاد به اینترنت از طریق 07/0و ) P ،98/7=F=001/0(هستند

و ) P=002/0(هاي ایمن به عالوه، سبک. هاي دلبستگی، قابل تبیین استسبک

در جهت ) P=002/0(در جهت مستقیم و سبک دوسوگرا ) P=02/0(اجتنابی 

  .بینی اعتیاد به اینترنت دانشجویان می باشندمعکوس، قادر به پیش

کلينمرهباایمندلبستگیسبک، نتایج این تحقیقبر اساس :گیرينتیجه

باالو داردداريیمعنمثبتهمبستگی،آنيلفهومششواینترنتبهاعتیاد

همراهاینترنتبهآناناعتیادبادانشجویاندرایمندلبستگیسبکنمراتبودن

  .است

  دلبستگیدانشجویان، اعتیاد به اینترنت، :هاي کلیديواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نوشتپی

. اي نداشته استانجام شده و با منافع نویسندگان رابطه این معاونتو حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  اخالقی  يکمیتهبا تاییدطالعهاین م

.گرددسپاسگزاري می دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ودانشگاه علوم پزشکی مشهد معاونت پژوهشیاز همکاري 
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مقدمه

ازپیشرفتهآوريفنیکعنوانبهآوري اطالعات و ارتباطات فن

ازبیشاکنون). 1(گردد  قلمداد می،جدیدهاي گذاريسرمایهترین اصلی

بسیاررشدجهان، شاهدگذرد ومیاینترنتاختراعازدههچهار

  ).2(بوده است پدیدهاینچشمگیر

قشر دانشجودرخصوصبهاینترنتاعتیادآورماهیتتمام محققین بر

جوامعدراینترنتبهاعتیادشیوعمیزانيزمینهدر.اندداشتهتاکید

- استفادهازدرصد96تا2از دارد ومتعددي وجودآمارگوناگون

  ).3(کنند میاستفادهآنازايگونهاعتیادبه شکلاینترنتکنندگان

بیندراینترنتبهاعتیادآورحیرتتاثیراتازیکیتنهاییاحساس

تحقیقات متعددي). 2(رودمیشماربههاي آمریکادانشگاهدانشجویان

)7(، نروژ )6(جنوبی ي، کره)4،5(تایواندراینترنتیاعتیادرابطه بادر

ارتباط ازحاکیمطالعاتاینتمامگرفته ونتایجانجام)8(ایران و

نبودتبعاتازکه(تنهایی افسردگی،بااینترنتبهاعتیادبیندارمعنی

تحقیقات.بوده استخانوادهباو تعارض )استالزماجتماعیارتباط

ندااجتماعی اینترنت صحه گزاردههايآسیبومشکالتدیگري نیز بر 

ادراكحمایت اجتماعیبینارتباطيپژوهشی دربارهنتایج). 9،10(

معکوس حمایت اجتماعیيرابطهازحاکی، اینترنتبهاعتیادوشده

مشتركهايفعالیتچنینهموخانوادهاعضايسایروپدرمادر،

  ).11(اینترنت بوده است به اعتیاد بااعضاي خانوادهبانوجوان

بهاعتیادمبحثگرفته پیرامونصورتتحقیقاترشدبهروحجم

- رواناختاللنوعیاختاللاینکهاستآنيدهندهنشاناینترنت،

- کنارهعالیمتحمل،آن،هايمشخصهازواستاجتماعی-شناختی

). 12(است اجتماعیروابطگسیختگیازهموعاطفیاختالالتگیري،

هاي اتاقبهگرایشوخانوادهمحیطدرعاطفیکمبودهايبین

عاطفیمحیطغنايکهطوريبه.داردوجودرابطهاینترنتی،گفتگوي 

درمحرم رازيداشتنفرزندان،بااولیاموثرومثبتروابطخانواده،

خألمانعآن،نظایرومنزلدرجوانشدنفهمیدهوشدندركخانه،

جملهازمجازيهايمحیطدرعاطفهجستجوينتیجهدروويعاطفی

  .)13(شود میگفتگوي اینترنتی

یکی از عوامل تاثیرگذار بر اعتیاد به اینترنت، سبک دلبستگی است 

ها و معیارهاي فکري فرد گذار شخصیت، ارزشخانواده، اولین پایه). 14(

خانواده، یک . ترین واحدي است که هر کس به آن تعلق داردو اساسی

ي هرابط. هاي خاص خود را داردنظام اجتماعی طبیعی است که ویژگی

در چنین . اي عمیق و چندالیه استها، رابطهفرهنگاعضاي این خرده

هاي عاطفی نیرومند، پایدار و ي عالیق و دلبستگینظامی، افراد به وسیله

نظر به این که کودك، مادر را ). 15(شوند متقابل به یکدیگر متصل می

ل یابد، شخصیت مادر در تحواولین پایگاه عاطفی امن در زندگی می

هر چند ممکن است در طول . شخصیت کودك، اهمیت اساسی دارد

ها نوسان یابد اما در سراسر زندگی خانواده به بقاي زمان این دلبستگی

  ).16(دهد خود ادامه می

از نظر بالبی
1

هاي دوران کودکی فرد با والدین خود و رفتار بین تجربه 

ي دلبستگی، طبق نظریه. والدینی بعدي او، رابطه و پیوستگی وجود دارد

). 15(ها تمایل دارند با افراد خاص، پیوند عاطفی قوي برقرار کنند انسان

ي فرد در تعاریف دیگر، دلبستگی الگویی است که بر مبناي روابط اولیه

گیرد و به مناسبات و روابط بین با والدین یا مراقبین خود شکل می

تواند ایمن، ناایمن، این الگو می. شودشخصی در آینده منجر می

- در این زمینه، برخی از پژوهشگران رابطه). 17(دوسوگرا و اجتنابی باشد 

ي بین اعتیاد به اینترنت و سبک دلبستگی را به طور وسیع مورد نظر قرار 

در پژوهشی نشان داده شده است که اعتیاد به اینترنت با سبک . اندداده

ي مثبت دلبستگی ناایمن، رابطهي منفی و با سبک دلبستگی ایمن، رابطه

در پژوهشی دیگر مشخص شد، نوجوانانی که بیشتر از دیگران . )18(دارد

کنند، ارتباط کمتري با مادر و دوستان خود برقرار از اینترنت استفاده می

- هم). 19(کنند و در ارتباط با والدین، سبک دلبستگی ناایمن دارند می

شده است اعتیاد به اینترنت با سبک  چنین در پژوهشی دیگر نشان داده

ي منفی و با سبک دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی، دلبستگی ایمن، رابطه

ي مثبت دارد و سبک دلبستگی دوسوگرا نسبت به دو سبک دیگر، رابطه

تاثیرموردنتیجه در). 20(ي اعتیاد به اینترنت است کنندهبینیبیشتر پیش

اعتیادبیماراندردرمانرويبرآندریدلبستگسبکوخانوادهعملکرد

سبککههاییاست که در خانوادهبودهمسئلهاینمبیناینترنتبه

بینزیاديتعارضواستآشفتهخانواده،عملکردچنینهمودلبستگی

پیشکنديبهدرمانعملشود،میدیدهخانوادهبااینترنتبهمعتادفرد

عملکردودلبستگیسبکوکمترتعارض،اندازههربر عکسورودمی

پیشرفتدرمان،باشد،بیشتروابسته به اینترنت،فردباخانوادهاعضايتمام

محققی مطرح نموده که افراد مبتال به اعتیاد . )21(دارد چشمگیري

اینترنتی داراي سبک دلبستگی ناایمن بوده و در روابط شخصی و 

  ).22(اجتماعی دچار اختالل هستند 

بهاعتیادشیوعمیزانبهمربوطآمارشود،میدیدهکهطورهمان

بسیارهافرهنگجوامع ومیاندراینترنت و مشکالت مربوط به آن،

از اینترنتبهاعتیادتعریفبرايمحققاناین،برعالوه. استمتفاوت

نتایجنبودنمنطبقآنينتیجهکهکنندمیاستفادهمتفاوتیابزارهاي

گوناگون،هايروشکارگیريبهچنینهم .استیکدیگرباتحقیقات

ازبرخیمثال اتکاي.استبردهسئوالزیرراهاپژوهشایندرستی

                                                
1Bowlby
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- میعرضهاینترنتفضايدرافرادکهاستاطالعاتیفقط بهمحققان

نشانرااینترنتبهاعتیادمعضلگستردگیمیزانبررسی ارقام،. کنند

کاربرانازايعمدهبخشاست کهآنازحاکیعالوه،به.دهدمی

  .دارندرااینترنتبهاعتیاديانهنشچندیایکاحتماال

با توجه به مطالب مطرح شده پیرامون اعتیاد به اینترنت و عوارض ناشی 

در معرضاقشارسایرازبیشترهاي مختلف، دانشجویاناز آن در زمینه

با چنین، شایان ذکر است کههم. دارندقراراختاللاینبهابتالخطر

شده انجامکشورهاسایردرحوزهایندرکهمتعدديتحقیقاتوجود

بررسی ارتباط منظوربهايمطالعهاختصاصیصورتبهتا کنوناست،

در بین دانشجویان) اعتیاد به اینترنت(بین سبک دلبستگی با این اختالل 

دارند،قراراختاللاینبهابتالخطرمعرضدر اقشارسایرازتربیشکه

بین  يبررسی رابطهبا هدفحاضرتحقیقرو،ایناز.استنشدهانجام

هاي دلبستگی با اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان دانشگاه سبک

  .انجام شدفردوسی مشهد

  کارروش

اخالق  يکمیتههمبستگی که با تایید این پژوهشآماري ي جامعه

شامل تمام معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد،

با . است 1394-95دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 

نفر انتخاب و ابزارهاي  332تعداد کرجسی و مورگان توجه به جدول 

پژوهش به صورت تصادفی جهت تکمیل توسط یکی از محققین پژوهش 

محقق ضمن تشریح  هدف مطالعه، . حاضر، در اختیار آنان قرار گرفت

باکسب رضایت آگاهانه از دانشجویان مورد بررسی و ضمن بیان محرمانه 

عدم ابتال به . ان قرار دادماندن اطالعات، ابزارهاي پژوهش را در اختیار آن

با توجه به اجراي (شناختی و نداشتن نقص عضو اختالالت بارز روان

ي قلم و کاغذي و ضرورت توانایی نوشتن براي  پاسخ دادن به نامهپرسش

هاي ناقص و نامهپرسش. از معیارهاي ورود به مطالعه بود) هانامهپرسش

آوري و نامه، جمعپرسش 319تکمیل نشده از مطالعه، خارج و در نهایت

هاي شاخصو  19ينسخه SPSSافزار نرمهاي حاصل با استفاده از داده

تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون  هاي آماريآمار توصیفی و آزمون

  .تجزیه و تحلیل گردید زمان،ي همچندگانه به شیوه

  ابزار پژوهش

ابزاري قابل اطمینان و نامه این پرسش:آزمون اعتیاد به اینترنت- الف

گیري و سنجش میزان وابستگی افراد به کار با اینترنت معتبر براي اندازه

، 1=به ندرت(اي لیکرت درجه 5گویه در طیف  20طراحی شده و  شامل 

حداقل . باشدمی) 5=و همیشه 4=، بیشتر اوقات3=، اغلب2=گاهی اوقات

ابزار . باشدمی 100و حداکثر 20نامه امتیاز کسب شده در این پرسش

کاري، ي مفرط، اهمالشش زیرمقیاس بارز بودن، استفادهمذکور داراي

انتظار، فقدان کنتر ل و غفلت از زندگی اجتماعی بوده و سه سطح اعتیاد 

و اعتیاد ) 69-40(، اعتیاد به اینترنت متوسط )39- 20(به اینترنت خفیف 

ضرایب آلفاي کرونباخ ). 2(سنجد را می) 100- 70(به اینترنت شدید 

، 77/0ي مفرط ، استفاده82/0بارز بودن (مقیاس و کل آن براي هر خرده

و غفلت از زندگی  76/0، فقدان کنترل 61/0، انتظار 75/0کاري اهمال

ري گي دیو مطالعه) 23(به دست آمده ) 90/0و کل آن 54/0اجتماعی 

اي ان نیز در مطالعهدر ایر).  2(نشان داده است  90/0آلفاي کرونباخ را 

ي در مطالعه). 8(به دست آمده است  88/0روایی احراز و آلفاي کرونباخ 

 83/0حاضر نیز پایایی ابزار مذکور با استفاد ه از ضریب آلفاي کرونباخ 

  .به دست آمد

- این پرسش:)RASS(ي سبک دلبستگی کولینز و رید نامهپرسش- ب

عبارت چگونگی ارزیابی  18با  توسط کولینز و رید 1990نامه در سال 

ي وي را مورد ي صمیمانههاي ارتباطی و سبک رابطهفرد از مهارت

ضریب پایایی بازآزمایی این آزمون براي هر ). 15(دهد بررسی قرار می

، 68/0یک از سه زیرمقیاس نزدیکی، وابستگی و اضطراب به ترتیب 

در ایران نامه شاین پرس). 24(گزارش شده است  80/0و  52/0و  71/0

به دست آمده است  95/0اي روایی احراز و آلفاي کرونباخ نیز در مطالعه

)25.(  

ي نامهیک پرسش :شناختیلیست اطالعات جمعیتچک -ج

سئوال بود که شامل سن، جنس، رشته،  7پژوهشگرساخته و مشتمل بر 

نوع مقطع تحصیلی، ساعات استفاده از اینترنت در هفته، زمان استفاده، 

اینترنت مورد استفاده و ابزار مورد استفاده براي استفاده از اینترنت که 

  .شودتاپ یا کامپیوتر خانگی میشامل تلفن همراه، تبلت، لپ

  نتایج

نفري که به عنوان نمونه در پژوهش  319در پژوهش حاضر، از مجموع 

از لحاظ مقطع . نفر دختر بودند 213نفر پسر و  106شرکت داشتند، 

نفر در مقطع کارشناسی  60نفر در مقطع کارشناسی،  245حصیلی نیز ت

هاي دانشکده. نفر در مقطع دکتري مشغول به تحصیل بودند 14ارشد و 

 9(، الهیات )نفر 50(ادبیات : دانشجویان مورد پژوهش به قرار زیر بود

، علوم )نفر 8(، دامپزشکی )نفر 9(، تربیت بدنی و علوم ورزشی )نفر

، علوم )نفر 50(، علوم تربیتی )نفر 39(، علوم پایه )نفر 16(اقتصاد  اداري و

، معماري و )نفر 77(، مهندسی )نفر 17(، کشاورزي )نفر 7(ریاضی 

  ).نفر 16(و منابع طبیعی و محیط زیست ) نفر 21(شهرسازي 

  

متغیرهاي پژوهش میانگین، انحراف معیار و همبستگی-1جدول

  هاي دلبستگیسبکمعیارانحراف   میانگین  متغیرها

  دوسوگرا  اجتنابی  ایمن      

  36/4019/15  اعتیاد به اینترنت
***

18/0  
**

13/0  10/0-  

21/4  58/9  بارز بودن
***

22/0  
*

14/0  10/0-  
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36/1012/4  مفرط ياستفاده
*

12/0  
*

12/0  06/0-  

06/685/2  کارياهمال
**

16/0  
*

12/0  
*

12/0 -  

  92/1  19/4  انتظار
**

15/0  09/0  07/0-  

  84/2  38/6  فقدان کنترل
**

15/0  09/0  03/0-  

  77/1  74/3  غفلت از زندگی
*

14/0  10/0  
*

11/0 -  

            هاي دلبستگیسبک

        28/3  89/10  ایمن

        62/3  17/11  اجتنابی

        54/3  03/13  دوسوگرا

*P< ،05/0 **P< ،01/0 ***P< 001/0

  

ي کل ایمن با نمرهدهد که سبک دلبستگی نشان می 1هاي جدول داده

این .داري داردي آن همبستگی مثبت معنیاعتیاد به اینترنت و شش مولفه

ي مثبت به آن معنا است که باال بودن نمرات سبک دلبستگی ایمن رابطه

چنین این نتایج هم. در دانشجویان با اعتیاد آنان به اینترنت همراه است

ي کل داري با نمرهثبت معنیي منشان داد سبک دلبستگی اجتنابی، رابطه

ي مفرط هاي آن یعنی بارز بودن، استفادهاعتیاد به اینترنت و برخی مولفه

داري با ي منفی معنیکاري و سبک دلبستگی دوسوگرا، رابطهو اهمال

از بین ضرایب . کاري و غفلت از زندگی اجتماعی دارندي اهمالمولفه

ضریب همبستگی به ترتیب  همبستگی فوق، بیشترین و کمترین مقدار

و ) r=22/0(ي بارز بودن ي سبک دلبستگی ایمن با مولفهمربوط به رابطه

  .باشدمی) r=-03/0(فقدان کنترل  يسبک دلبستگی دوسوگرا با مولفه

هاي دلبستگی در اعتیاد به ي بعد براي بررسی نقش سبکدر مرحله

. زمان استفاده شدي همتحلیل رگرسیون چندگانه به شیوهاینترنت از

آن مورد بررسی قرار هاي فرضپیش، رگرسیونمدلازاستفادهجهت

واتسن/ندوربیآزمونبه این صورت که . گرفت
1

ي براي مفروضه 

خطیهمي مفروضهاستقالل خطاها و
2

با دو شاخص ضریب تحمل  

)تولرانس(
3

)VIF(و عامل تورم واریانس 
4

بینی  در پیش. بررسی شدند

هاي دلبستگی، مقدار عددي آزمون اینترنت از طریق سبک اعتیاد به

- ي استقالل خطاها میهکنند که بیان) 69/1(بود  4واتسن کمتر از /دوربین

متغیرهايبینخطی نیز حکایت از آن داشت که هاي همشاخص. باشد

زیرا تمامی مقادیر تولرانس بین صفر و  نداشتهوجودخطیهمبین، پیش

بودند بنابراین  10یر عامل تورم واریانس کمتر از یک و تمامی مقاد

  .استچندگانه بدون مانعرگرسیونتحلیل استفاده از

  

بینی اعتیاد به اینترنتنتایج رگرسیون چندگانه براي پیش-2جدول

ضریب همبستگی بینمتغیر پیش

)R(چندگانه 

ضریب تبیین 

)R2(

مقدار Fمقدار 

داريیمعن

                                                
1Durbin- Watson
2Collinearity
3Tolerance
4Variance Inflation Factor 

  001/0  98/7  07/0  26/0  هاي دلبستگیسبک

    

دهد، مقدار ضریب نشان می 2نتایج تحلیل رگرسیون در جدول 

و  26/0هاي دلبستگی با اعتیاد به اینترنت سبک) R(ه همبستگی چندگان

R2مقدار 
از ) اعتیاد به اینترنت(ك کنندگی متغیر مالیعنی درصد تبیین 

07/0باشد یعنی می 07/0برابر ) هاي دلبستگیسبک(ن بیطریق متغیر پیش

هاي دلبستگی قابل تبیین واریانس نمرات اعتیاد به اینترنت از طریق سبک

داري مقدار ضریب همبستگی منظور بررسی معنیچنین به هم. است

که  دهدیمنشان  2دست آمده، نتایج تحلیل واریانس نیز در جدول  به

هاي سبکطور کلی  ، یعنی بهتدار اسمشاهده شده معنی Fمیزان 

  .بینی اعتیاد به اینترنت هستنددلبستگی قادر به پیش

  

بینی اعتیاد هاي دلبستگی در پیشضرایب رگرسیون سبک-3جدول

به اینترنت

ضریب رگرسیون   بینمتغیر پیش

استاندارد نشده 

)B(

SE ضریب رگرسیون

استاندارد نشده 

)Beta(

  داريمعنیtمقدار 

  002/0  10/3  17/0  26/0  82/0  ایمن

  02/0  30/2  13/0  25/0  57/0  اجتنابی

  002/0  -10/3  -17/0  24/0  -77/0  دوسوگرا

  

داري رایب رگرسیون و معنیض، 3بر اساس نتایج ارایه شده در جدول 

بینی  هاي دلبستگی قادر به پیشنشان می دهد که هر یک از سبک ها آن

اجتنابی در جهت هاي ایمن و به طوري که سبک. اعتیاد به اینترنت هستند

بینی اعتیاد به مستقیم و سبک دوسوگرا در جهت معکوس، قادر به پیش

یعنی هر چه نمرات سبک ایمن و اجتنابی . باشنداینترنت دانشجویان می

ها نیز بیشتر بوده ي اعتیاد به اینترنت آندر دانشجویان بیشتر بوده، نمره

، روند تغییر نمره به است اما براي سبک دوسوگرا و اعتیاد به اینترنت

  .صورت معکوس بوده است

  

هاي تحقیقضرایب رگرسیون مولفه-4جدول

متغیر متغیر مالك

بینپیش

RR2
  tمقدار FB  Betaمقدار 

08/0  29/0ایمن  بارز بودن
***

98/927/0  21/0  
***

79/3  

  13/0  15/0      اجتنابی  
*

25/2  

  -18/0  -22/0        دوسوگرا  
***

28/3 -  

  03/0  19/0  ایمن  مفرط ياستفاده
**

02/4  13/0  11/0  87/1  

  12/0  14/0        اجتنابی  
*

07/2  

  -12/0  -14/0        دوسوگرا  
*

10/2 -  

  07/0  26/0  ایمن  کارياهمال
***

09/8  13/0  15/0  
**

75/2  

  14/0  11/0        اجتنابی  
*

41/2  

  -20/0  -16/0        دوسوگرا  
***

58/3 -  
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  04/0  20/0  ایمن  انتظار
**

53/4  08/0  14/0  
*

50/2  

  54/1  09/0  05/0        اجتنابی  

  -13/0  -07/0        دوسوگرا  
**

29/2 -  

  03/0  17/0  ایمن  فقدان کنترل
*

84/4  12/0  14/0  
*

45/2  

  23/1  07/0  05/0        اجتنابی  

  -50/1  -08/0  -07/0        دوسوگرا  

  05/0  22/0  ایمن  غفلت از زندگی اجتماعی
***

70/5  07/0  13/0  
*

39/2  

  87/1  11/0  05/0        اجتنابی  

  -17/0  -08/0        دوسوگرا  
**

05/3 -  

*P< ،05/0 **P< ،01/0 ***P< 001/0

  

ي اعتیاد به ها فهولمهاي دلبستگی و جهت بررسی روابط بین سبک

کاري، انتظار، فقدان کنترل، ي مفرط، اهمالبارز بودن، استفاده(اینترنت 

ي اعتیاد به شش مولفه یک ازر ، براي ه)غفلت از زندگی اجتماعی

اینترنت، یک رگرسیون چندگانه با استفاده از سه سبک دلبستگی انجام 

اعتیاد به  فهولمعبارت دیگر، با استفاده از تحلیل رگرسیون، هر  به. شد

 هاي دلبستگی، بهعنوان یک متغیر مالك، از طریق سبکاینترنت به 

هاي این تحلیل قبل از انجامبینی شد اما بین، پیشعنوان متغیرهاي پیش

ه ب. قرار گرفتبررسی، موردآنازاستفادههاي فرضپیشرگرسیون، 

آزمون براي استقالل خطاها وواتسن/ندوربیآزموننتایج منظور،ینا

و عامل تورم واریانس ) تولرانس(با دو شاخص ضریب تحمل خطیهم

)VIF (بین متغیرهاي پیشخطی بین حاکی از استقالل خطاها و نبود هم

نتایج  .وجود نداشترگرسیونتحلیل بنابراین، مانعی براي انجام. بود

که ضریب  دهدیمنشان  4حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه در جدول 

و  29/0هاي دلبستگی و بارز بودن بین سبک) R(همبستگی چندگانه 

R2مقدار 
هاي کنندگی بارز بودن از طریق سبکیعنی میزان تبیین 

درصد تغییرات بارز بودن از طریق  08/0است یعنی  08/0دلبستگی 

داري مقدار ضریب براي معنی. است پذیر هاي دلبستگی تبیینسبک

طور کلی این  همبستگی چندگانه نتایج تحلیل واریانس نیز نشان داد به

، >001/0P(د بینی بارز بودن هستنها قادر به پیشسبک

98/9)=315،3(F .(هاي بینی بارز بودن از طریق هر یک از سبکشدر پی

ن که ضریب رگرسیو دهدیمنشان  4در جدول  tدلبستگی، نتایج آزمون 

. دار استمعنی هر سه سبک ایمن، اجتنابی و دوسوگرا به لحاظ آماري

بینی نمرات بارز ها به تنهایی قادر به پیشبه این معنا که هر یک از سبک

- هاي ایمن و اجتنابی، پیشذکر است که سبک الزم به. باشدبودن می

بینی ي مثبت و سبک دوسوگرا به صورت منفی، قادر به پیشکنندهبینی

چنین هم 4نتایج تحلیل رگرسیون در جدول . باشندنمرات بارز بودن می

هاي دلبستگی و نشان داد که مقدار ضریب همبستگی چندگانه بین سبک

R2و مقدار  19/0ي مفرط استفاده
 03/0است یعنی  03/0دست آمده  به

هاي دلبستگی ي مفرط از طریق سبکدرصد واریانس نمرات استفاده

داري مقدار منظور معنی نتایج تحلیل واریانس به . است پذیر بینیپیش

ي مفرط نیز حاکی از هاي دلبستگی و استفادهضریب همبستگی بین سبک

ها است ز طریق این سبکي مفرط اکنندگی استفادهبینیتوان پیش

)01/0P< ،02/4)=315،3(F .(چنین نتایج آزمون همt که  دهدیمنشان

باشند ي مفرط میبینی استفادهفقط سبک اجتنابی و دوسوگرا قادر به پیش

ي مثبت و سبک دوسوگرا کنندهبینیبه طوري که سبک اجتنابی پیش

براي . باشندمفرط میي ي استفادهي منفی براي مولفهکنندهبینیپیش

و مقدار  26/0مقدار همبستگی چندگانه مربوطه ز کاري نیي اهمالمولفه

R2
کاري از درصد تغییرات اهمال 07/0دست آمد یعنی  به 07/0آن  

نتایج تحلیل واریانس نشان داد . است پذیر هاي دلبستگی تبیینطریق سبک

کاري هستندهمالبینی اهاي دلبستگی به طور کلی قادر به پیشسبک

)001/0P<،09/8)=315،3(F.(  

هاي دلبستگی، نتایج کاري از طریق هر یک از سبکبینی اهمالدر پیش

حاکی از توان هر سه سبک ایمن، اجتنابی و دوسوگرا در tآزمون 

هاي ایمن و اجتنابی، به طوري که سبک. کاري استبینی اهمالپیش

ي منفی براي کنندهبینیدوسوگرا، پیشي مثبت و سبک کنندهبینیپیش

مقدار همبستگی چندگانه مربوطه ز براي انتظار نی. باشنداین مولفه می

R2و مقدار  20/0
درصد تغییر نمرات  04/0دست آمد یعنی  به 04/0آن  

نتایج تحلیل واریانس . است هاي دلبستگی قابل تبیینانتظار از طریق سبک

بینی انتظار هستنددر مجموع قادر به پیش هاي دلبستگینشان داد سبک

)01/0P< ،53/4)=315،3(F .(بینی انتظار از طریق هر یک از در پیش

حاکی از توان دو سبک ایمن به  tهاي دلبستگی، نتایج آزمون سبک

. باشدبینی انتظار میصورت مثبت و دوسوگرا به صورت منفی در پیش

هاي دلبستگی و فقدان بکچنین مقدار همبستگی چندگانه بین سهم

R2و مقدار  17/0کنترل 
درصد تغییر در 03/0دست آمد یعنی به 03/0آن  

نتایج . است پذیر هاي دلبستگی تبییننمرات فقدان کنترل از طریق سبک

هاي دلبستگی در مجموع قادر به تحلیل واریانس نیز نشان داد سبک

بینی در پیش). 05/0P< ،84/4)=315،3(F(بینی فقدان کنترل هستندپیش

 tهاي دلبستگی، نتایج آزمون فقدان کنترل از طریق هر یک از سبک

بینی فقدان کنترل می نشان داد فقط سبک ایمن به تنهایی قادر به پیش

  .باشد

بینی غفلت از زندگی اجتماعی ي آخر این پژوهش مربوط به پیشیافته

ضریب همبستگی چندگانه بین این . باشدهاي دلبستگی میاز طریق سبک

R2و مقدار  22/0متغیرها 
نشان ج چنین نتایهم. دست آمد به 05/0ها آن

بینی غفلت از  طور کلی قادر به پیش هاي دلبستگی بهداد که سبک

بینی در پیش). 001/0P< ،70/5)=315،3(F(زندگی اجتماعی هستند 
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هاي دلبستگی، از سبکغفلت از زندگی اجتماعی از طریق هر یک 

. دار بودضرایب رگرسیون سبک ایمن و دوسوگرا به لحاظ آماري معنی

ي مثبت و سبک دوسوگرا کنندهبینیبه طوري که سبک ایمن، پیش

  .باشندي غفلت از زندگی اجتماعی میي منفی براي مولفهکنندهبینیپیش

بحث 

هاي مختلف، آن در زمینهبا توجه به اعتیاد به اینترنت و عوارض ناشی از 

قراراختاللاینبهابتالخطردر معرضاقشارسایرازبیشتردانشجویان

هاي ي بین سبکبررسی رابطهبا هدفحاضرتحقیقرو،ایناز.  دارند

انجام دلبستگی با اعتیاد به اینترنت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

ي کل اعتیاد به با نمره نتایج نشان داد که سبک دلبستگی ایمن. شد

ي این رابطه.داري داردي آن همبستگی مثبت معنیاینترنت و شش مولفه

مثبت به آن معنا است که باال بودن نمرات سبک دلبستگی ایمن در 

در حالی که نتایج  . دانشجویان با اعتیاد آنان به اینترنت همراه است

دار میان سبک دلبستگی ي مثبت معنیهاي پیشین، نشان از رابطهپژوهش

ي معکوس میان سبک دلبستگی ایمن و ناایمن و اعتیاد به اینترنت و رابطه

در پژوهشی اعتیاد به اینترنت با سبک . اعتیاد به اینترنت داشته است

ي مثبت ي منفی و با سبک دلبستگی ناایمن، رابطهدلبستگی ایمن، رابطه

انانی که بیشتر از در پژوهشی دیگر مشخص شد، نوجو. )18(داشت

). 19(کنند، سبک دلبستگی ناایمن دارند میدیگران از اینترنت استفاده

چنین در پژوهشی دیگر نشان داده شده است اعتیاد به اینترنت با سبک هم

ي منفی و با سبک دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی، دلبستگی ایمن رابطه

به دو سبک دیگر،  ي مثبت دارد و سبک دلبستگی دوسوگرا نسبترابطه

محققی مطرح کرد که ). 20(ي اعتیاد به اینترنت بود کنندهبینیبیشتر پیش

افراد مبتال به اعتیاد اینترنتی داراي سبک دلبستگی ناایمن بوده و در روابط 

  ).22(شخصی و اجتماعی دچار اختالل هستند 

هايسبککهبوداینازحاکیتحلیل رگرسیوننتایجچنین،هم

را در به اینترنتاعتیادداريمعنیطوربهاجتنابیودوسوگرادلبستگی

ازاستفادهشناختیروانهايجنبهبهتوجه .کنندمیبینیپیشدانشجویان

بهروشکل بارزيبهاخیرهايسالدرآنشناسیآسیبواینترنت

هايپژوهشجهان،هايبخشسایردروایراندر. استبودهافزایش

درکار رفتهبهمتغیرهاي. استشدهانجامموضوعي ایندربارهمتعددي

قابلتجربیحمایتکهانتخاب شدندمتغیرهاییمیانازپژوهش،این

ي پدیدهمختلفابعادبهتوجهبا. بودنددادهاختصاصخودبهراقبولی

وفرديپیامدهاينیزوآنبرموثرمختلفعواملواینترنتبهاعتیاد

آن،درموجودهاينابهنجاريوشناسیاز آسیبحاصلاجتماعی

هايفرصتنیزواطالعاتی زیادخالءهايچنانهمکهشودمیمشخص

اینشناختواقع،در. باشدداشتهوجودتواندمیايعمدهتحقیقاتی

توانست،خواهدمطالعاتاینازحاصلاطالعاتازاستفادهها وپدیده

هايآوريفنتاثیرگذارترینواز فراگیرترینیکیبارویاروییبراي

- مداخلههايطراحی برنامهبرايآننتایجازتوانمیوبیایدکاربهمعاصر

غیر ودانشجوییجمعیتیدرحاضر،پژوهش.کرداستفادهنیزمرتبطاي

هاينامهپژوهش پرسشایندراستفادهموردابزاروشدانجامبالینی

حاصلنتایجتعمیمنتیجهدر.استبود که محدودیت پژوهشخودسنجی

احتیاطبابایدواستروروبهبا محدودیتبالینیوعمومیجمعیتبه

هايسایر روشازآتیهايپژوهشدرشودمیپیشنهاد. شودانجام

درمتغیرهااینبررسیبهواستفادهمصاحبهماننداطالعاتگردآوري

    .شودپرداختههاسایر جمعیت

  گیرينتیجه

داري بین سبک ي منفی و معنیتوان گفت که رابطهبا توجه به نتایج، می

دلبستگی ایمن با اعتیاد به اینترنت وجود ندارد و بر خالف انتظارات کلی 

مشخص شد که ممکن است سبک دلبستگی ایمن با یک سري از 

در واقع یکی از  چون اعتیاد به اینترنت کهشناختی هممشکالت روان

داري ي مثبت و معنیهاي اختالالت کنترل تکانه است، رابطهزیرمجموعه

رسد که از این رو با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می. داشته باشد

هاي بیشتري در این حوزه وجود دارد تا تناقضات نتایج با نیاز به پژوهش

  .سایر مطالعات روشن گردد
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