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 دهیچک
 223 .آموزان دبیرستانی انجام شد های شخصیتی با وابستگی به تلفن همراه دانش های دلبستگی به والد و ويژگی پژوهش حاضر با هدف شناخت نقش سبک

و مقیاس سبک انتخاب شدند  آموزان پايه سوم وچهارم مقطع متوسطه شهر بیرجند ای از دانش مرحله برداری چند به روش نمونه (رسپ 732 ،خترد 332)آموز  دانش
کری،  کاستا و مک)های شخصیتی  و فرم کوتاه سیاهه ويژگی( 7291جعفرزاده، )پرسشنامه وابستگی به تلفن همراه  ،(7191شیور،  و هازن)دلبستگی به هر والد 

به )های دلبستگی به والد و ويژگی های شخصیتی  ها نشان دادند سبک يافته. ها از روش تحلیل مسیر بهره گرفته شد  برای تحلیل داده. را تکمیل کردند (7113
و   به مادر ناايمنهمچنین سبک دلبستگی . آموزان دبیرستانی رابطه معنادار وجود دارد با وابستگی به تلفن همراه در دانش( گردی و گشودگی استثنای برون
 .بر وابستگی به تلفن همراه استپذيری آنها در برا کننده آسیب بینی ، پیشنوروزگرايی

  های شخصیتی، وابستگی به تلفن همراه دلبستگی به والد، ويژگی :یدیکل یهاواژه

 

 

Abstract  

his study examined the relation of perceived childhood attachment and personality characteristics with cell phone 

dependency in high school students. Three hundred and thirty students (205 girls, 125 boys) were selected by multistage 

cluster sampling method from third and fourth junior high schools of Birjand city and answered Childhood Attachment to Each 

Parent Scale (Hazan & Shaver, 1986), Cell Phone Dependency Questionnaire (Jafarzade, 2010) and NEO-Personality 

Characteristics Inventory-Short form (Costa & McCrae, 1992). Path analysis method was used for data analysis. Findings Showed 

significant relationship between secure attachment styles to parents and personality characteristics (except extroversion and 

openness) with cell phone dependency in high school students. Furthermore, one's maternal insecure attachment style and 

neuroticism were predictive of students' vulnerability to cell phone dependency 

Keywords: attachment to parents, personal characteristics, cell phone dependency 
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 مقدمه

تلفن همراه در اقشار جامعهه بهه ويهژه    به وابستگی امروزه، 

در میههان . در حههاف فراگیههر شههدن اسههت نوجوانههان و جوانههان

 هايی که بشر ابداع کرده هیچ يهک بهه ايهن مقهدار بهه      فناوری

تلفهن همهراه بهه    (. 7294سهعیدی،  )انسان نزديک نبوده است 

ها مانند سرعت انتقاف، تنهوع مطالهب و    واسطه برخی از ويژگی

مهدرن   های پست های مهم رسانه ان بودن آن که از شاخصهارز

ها و هنجارهای مختلف  است، به راحتی در اختیار افراد با سبک

هها   اجتماعی قرار گرفته و اين امر به مرور میزان کنترف خانواده

هههای نسههل جديههد و نیههز کیفیههت و    و مههدارس بههر آموختههه 

رس و جامعهه  ها، مدا های آموزشی و تربیتی خانواده گیری جهت

طهماسهبی و تهاجور،    نهژاد، پهور   سهبحانی )را متأثر ساخته اسهت  

 از ای آمیهزه  حاوی ديگر فناوری هر نظیر همراه تلفن (.7291

 تهديدها و ها فرصت اين شناخت تهديدهاست که و ها فرصت

کهاهش   و ها فرصت افزايش زمینه در سازی فرهنگ و سويی از

 ،هستند جوان عمدتاً که آن کاربران در همراه تلفن تهديدهای

 جامعه فرهنگی امور اولیای و پژوهشگران برای اولیه ضرورتی

جوانههان و نوجوانههانی کههه در طههوف روز بههرای سههاعا   .اسههت

کنند و وقت خهود را بها    های همراه استفاده می طوالنی از تلفن

کننهد،   صحبت کردن با آن و يا ارساف پیهام کوتهاه صهرف مهی    

تهرين   عمهده . های روانی مواجه خواهنهد شهد   اختالفاحتماالً با 

تفاو  موجود بین اين نوع از اعتیاد و اعتیاد به مواد مخهدر آن  

است که تلفن همهراه اهاهرًا ههیچ تهأثیر مخربهی بهر سهاختار        

ثیرا  روانی است که بر جهای  أتنها ت فیزيکی اشخاص ندارد و

ماننهد   در گذشته اعتیهاد تنهها بهه وابسهتگی دارويهی،     . ماند می

امها  . شهد  گردان، اطالق مهی  وابستگی به الکل و داروهای روان

های بعدی نشان دادند برخی از رفتارها، به دلیهل تکهرار    بررسی

گونه، از الگوی مشابه وابستگی دارويهی تبعیهت    زياد و وسواس

 معنای اعتیاد بهه  تدريج اعتیاد رفتاری به از اين رو، به. کنند می

کردن، تماشهای تلويزيهون، ورزش    ، خريدرفتارهايی مانند قمار

عهر    شکلی ههم  کردن و برخی از موارد مشابه به کردن، کار

تعهداد زيهادی از   (. 7291منطقهی،  )مواد، مطهر  شهد    اعتیاد به

شان وابسهته   اند به شد  به تلفن همراه جوانان استرالیايی ااهار کرده

هنگهامی کهه    تصور کننهد و  توانند زندگی بدون آن را اند و نمی شده

قادر نیستند از تلفن همراه استفاده کنند، احسهاس اضهطراب و   

 (. 3339والش، وايت و يانگ، )ناراحتی دارند 

ههای مربهوب بهه     اگرچه اصطال  اعتیاد اغلب برای اختالف

مواد استفاده شده است، اما اخیراً اين واژه برای توصیف مصرف 

ای از رفتارهای افراطی شامل خوردن، استفاده از  سطح گسترده

دزدی تفننی، رابطه جنسی و خريهد کهردن بهه     اينترنت، ماشین

الگوهای رفتار اعتیادی به وسیله تعدادی  .کار گرفته شده است

ر  و ناسهازگاری بها   ها شامل تنهايی، سرخوشی، مغهاي  از نشانه

های روزانه، مشکال  رفتهاری و شهناختی    ديگر افراد و فعالیت

های فردی بر عوامل درونهی   آورد تفاو  روی. شود مشخص می

تمرکهز  . کند، تمرکهز دارد  محیطی که رفتار را هدايت می يا غیر

اصلی تحقیقا  قبلی در اين قلمرو بر تشهخیص تهاثیر عوامهل    

به ويژه، ايهن مطالعها  از   . بوده استشخصیتی با تلفن همراه 

شهناختی   عاملی شخصیت بهرای توضهیح نیمهرو روان    مدف پنج

(. 3339والش و ديگهران،  )اند  کاربران تلفن همراه استفاده کرده

شود افراد يهک وضهعیت    عاملی شخصیت گفته می در مدف پنج

، 7بالنسبه ثابت از شخصهیت دارنهد کهه از سهطو  نهوروزگرايی     

مشهت    2شناسهی  وایفهه و  4، مقبولیهت 2گشودگی، 3گردی برون

ها تعامل ما را با ديگر  شود که اين ويژگی فر  می. شده است

 .کننهد  ريهزی مهی   افراد و در انجام دادن بسیاری از رفتارها پهی 

ههای   بهین  تهرين پهیش   مطالعا  در اين زمینه نشان دادند مههم 

شخصههیتی در ارتبههاب بهها رفتههار مههرتبه بهها تلفههن همههراه      

يهافتگی  افرادی که سهازش . گردی است ايافتگی و بروننسازش

شهان بهرای صهحبت بها ديگهران و       پايینی دارند از تلفن همراه

ههای متنهی و بهازی کهردن بیشهتر از افهرادی کهه         ارساف پیام

ها نشان  اين يافته. کنند يافتگی بااليی دارند، استفاده میسازش

های چهره بهه   دهند که تلفن همراه به افرادی که در تعامل می

کند تا ارتبهاب خهود را    چهره و مستقیم مشکل دارند، کمک می

بیانچی و فیلیهس   . با خانواده و دوستان و همساالن حفظ کنند

شههناختی شههامل   هههای روان ، بهها بررسههی شههاخص  (3332)

خود، نهوروزگرايی، سهن و جهن  در زمینهه      گردی، حرمت برون

از سهنین  ( مهرد  13زن و  723)نفر نمونهه   712تلفن همراه در 

بینهی اسهتفاده    ساف نشان دادند نوروزگرايی در پهیش  92تا  79

گردی افراد  ولی برون. افراطی از تلفن همراه چندان مؤثر نیست

1. neuroticism  3. openness 5. conscientiousness 

2. extraversion  4. agreeableness  
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بها  . خود دو عامل بسیار مههم در ايهن زمینهه هسهتند     و حرمت

شود و افراد  خود، استفاده از تلفن همراه بیشتر می کاهش حرمت

ههای خطرنهاک    شتری برای انجهام فعالیهت  گرد، تمايل بی برون

مثالً رانندگی در حین استفاده از تلفن همهراه دارنهد، در نتیجهه    

ههای   يافته. شوند رانندگان جوان بیشتر دچار سوانح رانندگی می

 به وابستگى بین دانشجويان نشان دادند که در موردپژوهشی 

 هها  و ويژگهى  کیفیهت بهى  زنهدگى  سهبک  و همهراه  تلفهن 

 نوروزگرايی رابطه و دارد وجود رابطه نوروزگرايی و گردیبرون

 همهراه  تلفهن  بهه  وابستگى با منفى رابطه گردی و برون مثبت

 .(3339ازوی، )دارد 

بهین   گردی به عنوان پايدارترين پهیش  روی هم رفته، برون

شخصیتی برای رفتار مرتبه با تلفن همراه در مطالعها  قبلهی   

گهردی   دارای سطو  باالی برونافرادی که . شناخته شده است

گردی  تری از برون هستند در مقايسه با افرادی که سطو  پايین

تری را روی تلفهن   را دارند به احتماف بیشتر مد  زمان طوالنی

ههای   شان برای اهداف کلی مانند صحبت کهردن و پیهام   همراه

تر  گردها در يک سطح گسترده همچنین برون. گذرانند متنی می

گرد با افراد ديگر برای تماس تلفنی ارتباب برقهرار   درون از افراد

شان را از طري  تلفن  کنند تا احساس طبیعی اجتماعی بودن می

  .(3332بیانچی و فیلیس ، )همراه تقويت کنند 

يکی ديگر از عوامل تأثیرگذار بر اعتیاد و وابستگی به تلفن 

بهه   بهار  اولهین  دلبسهتگی  نظريه .سبک دلبستگی است همراه،

و  زاده شههابی  منصهور،  سهساه  از نقهل  7111) 7بهالبی  وسهیله 

بها   رسهد افهراد   بهه نظهر مهی    .شد مطر ( 7291خوشنوي ، 

 وجهوی ايمنهی هسهتند و    های رفتاری در جسهت  وابستگی

يکهی از عهواملی کهه    . يابنهد  احساس آرامش را در آن می

ايجادکننده ايمنی است ساختار دلبستگی دوران کودکی به 

دلبسهتگی، افهراد تمايهل دارنهد بها        طب  نظريه .والد است

اشههخاص خههاص پیونههد عههاطفی قههوی برقههرار کننههد      

بالبی فر  کرد که به منظور حفظ نزديکی (. 7111بالبی،)

تهديهد، يهک    مراقبان تحت شرايه خطهر و  بین نوزادان و

توانهد   اين الگهو مهی  . کند نظام دلبستگی گسترش پیدا می

4اجتنهابی  و 2ناايمن دوسوگرا ،3ايمن
و  میکولینسهر )باشهد   

 (. 3337فلورين، 

از وسايل ارتباطی با  زياد  اند استفادهها نشان دادهپژوهش

برقراری روابه خانوادگی رابطه   توانايی نوجوانان در زمینه

؛ اينگلز، 3333 فیلد و کاپالن، تیفانی، ساندرز،) معکوس دارد

نیز ( 3332)لین، هووانگ و هیووو (. 3332هیدالگو و مندز، 

اند اعتیاد به وسايل ارتباطی با سبک دلبستگی ايمن  نشان داده

اجتنابی رابطه  رابطه منفی و با سبک دلبستگی دوسوگرا و

سبک دلبستگی دوسوگرا نسبت به دو سبک ديگر  مثبت دارد و

از عالئم اين وابستگی  .اعتیاد است  کننده بینی بیشتر پیش

 ا بودن و فراموش کردناحساس نیاز به تنه گیری، گوشه

پورگتابی،  حبیب و گنجی معیدفر،)های خانوادگی است  مسوولیت

نیز در پژوهش خود آشکار کرد افراد ( 3337)اندرسون (. 7294

مبتال به اعتیاد استفاده از وسايل ارتباطی دارای سبک دلبستگی 

 . اند اجتماعی دچار اختالف در روابه شخصی و اند و ناايمن

 و رسوم و آداب به بنا کشوری هر در فرزند و مادر رابطه

 و والدين تربیتی های مدف همچنین. است متفاو  فرهنگ

 دلیل همین به است، متفاو  جوامع افراد بر ها فرهنگ تأثیر

 های سبک البته. است فرهنگ به وابسته دلبستگی رشد

 تأثیر تواند می و است متفاو  تنوع لحاظ از نیز دلبستگی

های مختلف از  بگذارد و وابستگی فرد شخصیت بر زيادی

 امر اين از مستثنی اعتیاد به تلفن همراه نیز جمله وابستگی و

 از متفاو  شرقی کشورهای وابستگی در الگوهای يعنی نیست

  (.7299موسوی، ) است غرب

نتايج فردی و اجتماعی گسترش استفاده از تلفن همراه در 

که با وجود اهمیت آن، چندان بین جوانان ايرانی موضوعی است 

نظران، کارشناسان و پژوهشگران علوم  مورد بررسی صاحب

با توجه به  .شناسی قرار نگرفته است ويژه علم روان انسانی، به

و موج گسترش استفاده از تلفن همراه در  فرهنگی های تفاو 

 تعیین با هدفبین جوانان و خطر وابستگی به آن، مطالعه حاضر 

با های شخصیتی  کودکی و ويژگی دوران دلبستگی ادراک سهم

مورد  وابستگی به تلفن همراه در قالب يک الگوی مفهومی

 (.7شکل )بررسی قرار گرفت 

 روش

نمونهه پهژوهش    .اسهت  همبسهتگی  نوع از حاضر پژوهش

1. Bowlby, J. 2. secure 3. ambivalence 4. avoidance 
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و چههارم   پايهه سهوم   آمهوز مقطهع متوسهطه    دانش 223 شامل

بها روش  . بود7213-7217شهرستان بیرجند در ساف تحصیلی 

ای مهدارس دخترانهه و پسهرانه جههت      برداری چندمرحله نمونه

ههای پايهه سهوم و چههارم      انتخاب نمونه تعیین، سس  کالس

گهذاری و يهک کهالس بهه صهور        شده شماره مدارس انتخاب

پرسشنامه  223پرسشنامه، 433از مجموع . تصادفی انتخاب شد

بیشهترين   .قابل تجزيهه و تحلیهل بهود   ( دختر 332 پسر، 732)

فاصهله   ،(درصهد  9/42)بیهرون خانهه    استفاده از تلفن همراه در

صهور   ( درصهد  43) در شب و( درصد 1/41) زمانی آخر هفته

  .پژوهش از ابزارهای زير استفاده شد در اين .گیرد می

 

 

 

 
 با وابستگی به تلفن همراههای شخصیتی  ويژگی الگوی مفهومی ادراک دلبستگی و. 7شکل 

و شیور،  هازن) 2مقیاس سبک دلبستگي به هر والد

 روابه که است( والد هر برای  مادّه سه) بند شش شامل (.7191

 از يک هر برای ای درجه هفت مقیاس اساس بر را کودکی دوران

 در. کند می توصیف دوسوگرا و اجتنابی ايمن، دلبستگی های سبک

 ای، مادّه  تک سنجش های محدوديت بر غلبه جهت حاضر مطالعه

 مطر  والد هر برای جداگانه مادّه 73 صور  به بند هر هایجمله

سبک ايمن و ناايمن به پدر به ترتیب  ضرايب آلفای کرونباو. شد

سبک ايمن و ناايمن به  و ضرايب آلفای کرونباو 13/3و  99/3

 اعتبار از حاکی دست آمد کهبه  92/3و  93/3 مادر به ترتیب

 هر در 3ابلیمین چرخش با اصلی های مؤلفه تحلیل. است مقیاس

 ترتیب به که داد نشان را دو عاملی  ساده ساختار والد، مقیاس دو

از ( درصد 27/12 مجموع در)درصد 22/72 و درصد 11/49

 92/1و  درصد 17/12 وو ايمن به مادر  ناايمنواريان  دلبستگی 

و  ناايمناز واريان  دلبستگی ( درصد 14/12در مجموع )درصد 

شاخص  ،2تطبیقیشاخص برازندگی . کرد ايمن به پدر را تبیین می

شاخص برازندگی  و 2، شاخص برازندگی افزايشی4برازندگی نرماف

دست آمد که ه ب 12/3نیز در هر دو مقیاس بیش از  1شده تعديل

 .استاملی ع و ساختار دوحاکی از برازش مناسب مدف 

کهری،   کاسهتا و مهک  ) 7عیاملي  سیاهه  شخصییتي پین   

مهادّه اسهت و بهرای     13فرم کوتهاه ايهن سهیاهه، دارای   (. 7113

گردی، گشودگی،  ارزيابی پنج عامل شخصیت نوروزگرايی ، برون

بهرای تحلیهل عهاملی از    . رود شناسی به کار می مقبولیت و وایفه

کهه   ابلیمین استفاده شدهای اصلی با چرخش  روش تحلیل مؤلفه

، 71، 73، 23های  مادّه .عامل به دست آمد صور  پنج ساختار به

، 77، 1، 27، 37، 31 ههای  گردی، مادّه در عامل برون 23، 21، 3

، 32، 13، 43، 23 ههای  در عامل نهوروزگرايی، مهادّه   21، 21، 47

در  72، 2، 22، 32 ههای  شناسهی، مهادّه   در عامل وایفهه  73، 22

. در عامل مقبولیت بهار داشهتند   24،4 های شودگی و مادّهعامل گ

در عامل دوم ( نوروزگرايی) 31عاملی مربوب به مادّه  باالترين بار

در عامهل  ( گشهودگی ) 72ترين بار عاملی مربوب به مادّه  و پايین

بهه دسهت آمهده در پهژوهش      ضريب آلفای کرونبهاو  .چهارم بود

ضهرايب  ( 7113)کهری   ککاستا و م. و معنادار است 12/3حاضر 

اين سهیاهه  . گزارش کردند 12/3تا  92/3اعتبار بازآزمايی را بین 

( 7293)طباطبهايی   فرشی، مهريار و قاضی در ايران توسه گروسی

اعتباريابی شده و نتايج اعتباريابی شبیه نتايج به دسهت آمهده در   

همبستگی پنج زيرمقیهاس   .آزمون زبان اصلی گزارش شده است

همسهانی درونهی    و اسهت  13/3تا  11/3با فرم بلند از  فرم کوتاه

 . برآورد شده است 91/3تا  19/3های آن در دامنه  مقیاس

ه اين پرسشنامه توس :پرسشنامه وابستگي به تلفن همراه

ه است ک ای ينهگز مادّه چند 33هیه شد و شامل ت (7213) هجعفرزاد

شاخص کفايت  .شود یمگذاری  ای نمره به شیوه لیکر  پنج درجه

نیز ( >37/3P) 1و آزمون بارتلت 14/3 برابر( KMO) 9برداری نمونه

 .توان به نتايج تحلیل عاملی اطمینان کرد معنادار به دست آمد و می

مادّه  چند حذف به منجر تحلیل مؤلفه اصلی با چرخش ابلیمین نیز

 وابستگي به تلفن همراه

 های شخصیت ويژگي

 دلبستگي به والد

1. Childhood Attachment to Each Parent Scale  6. Adjusted goodness of fit index (AGFI)  

2. oblimin rotation  7. NEO Five-Factor Inventory  

3. Comprative Fit Index (CFI)  8. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)  

4. Normal Fit Index (NFI)  9. Bartlett Test of Sphericity  

5. Incremental Fit Index (IFI)    
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 بار بینی پیش های غیرقابل عامل در که هايی مادّه شد؛نامناسب 

 ها، مادّه اين حذف با. داشتند 23/3کمتراز  بار داشتند و يا

ژوهش حاضر  در پ .آمد دست به عاملی يک ساده ساختار

 از حاکی کهبه دست آمد  12/3 ضريب آلفای کرونباو برابر

 آزمون از ها داده تحلیل برای .استپرسشنامه  مناسب اعتبار

 .شد استفاده تحلیل مسیر و همبستگی

 ها يافته

به  متغیر وابستگی دهد ماتري  همبستگی متغیرها نشان می

ر سبک دلبستگی ناايمن به پد تلفن همراه با متغیرهای نوروزگرايی،

ويژگی  ، رابطه معنادار مثبت و باسبک دلبستگی ناايمن به مادرو 

و سبک دلبستگی ايمن به پدر شناسی، مقبولیت،  شخصیتی وایفه

به (. 7جدوف ) رابطه معنادار منفی دارد سبک دلبستگی ايمن به مادر

منظور بررسی الگوی مفهومی و تعیین نقش چگونگی رابطه بین 

 (.3جدوف )متغیرها، از تحلیل مسیر استفاده شد 

ی الگو از طري  بیشینه احتماف به پارامترهابرآورد  ،افزون بر آن

 متغیرهای مدف، اين در .شود مشاهده می 3ل که در شکدست آمد 

 نه و بین پیش عنوان به نه)معناداری  یعلّ مسیرهایی که زاي درون

 شود می مشاهده چنانکه. شدند حذف از مدف ندادند، نشان( مالک

 مجذور شاخص دارد و مناسبی برازش ها با داده پیشنهادی الگوی

  .نبود معنادار کای

 ارائه جامعه از قبولی قابل تقريب تواند می الگو ترتیب، بدين

 تقريب های مجهذور میهانگیهن خطای ريشهه شاخهص .دهد

RMSEA) )کار  به ها باقیمانده متوسه گیری اندازه برای که

 های برازندگی شاخص ديگر مقادير .به دست آمد 37/3برابر  رود می

نرماف، شاخص برازندگی  ،تطبیقیشاخص برازندگی جمله  از

شده نیز بیش  شاخص برازندگی تعديل شاخص برازندگی افزايشی و

 .شد تأيید ها داده با آنها مناسب برازشکه دست آمد ه ب 11/3از 

 دلبستگیشود  مشاهده می 3و شکل  3که در جدوف  طور همان

 طور به ی نهوروزگهرايیهو ويژگی شخصیتمادر  به ناايمن

 البته کند که می بینی پیش را وابستهگی به تلفن همراه مستقهیم

 آن، بر افزون. بود تر مادر قوی به ناايمن دلبستگی سهم

وابستگی به  بینی پیش در نشان دادند حاضر پژوهش های يافته

ويژگی و  مادر و پدر به ناايمن و ايمن تلفن همراه، دلبستگی

 سهم البته که دارند مستقیمی نقششخصیتی نوروزگرايی 

 اثرا  و غیرمستقیم اثرا . بود تر مادر قوی به ناايمن دلبستگی

 از استفاده با مالک بر متغیرهای کننده بینی پیش متغیرهای کل

 .است شده ارائه 4 و 2جدوف  در مسیر تحلیل

 7 جدوف
 وابستگی به تلفن همراههای شخصیتی با  ماتري  ضرايب همبستگی سبک دلبستگی به والد و ويژگی

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغيرها
         - گردی برون. 1
        - 323/3 گشودگی. 2
       - 333/3 -356/3** نوروزگرايی. 3
      - -342/3** -363/3 516/3** شناسی وظيفه. 4
     - 477/3** -323/3** -367/3 449/3** مقبوليت. 5
    - 327/3** 262/3** -386/3** -399/3 333/3** ايمن به پدر. 6
   - -683/3** -297/3** -139/3* 523/3** 331/3 -193/3** ناايمن به پدر. 7
  - -275/3** 375/3** 316/3** 335/3** -331/3** -363/3 236/3** ايمن به مادر. 8
 - -458/3** 585/3** -212/3** -244/3** -165/3** 446/3** -115/3* -132/3 ناايمن به مادر. 9

 324/3** -183/3** 212/3** -126/3* -197/3** -151/3** 334/3** 313/3 353/3 تلفن همراه. 13
32/3P<

*  37/3P<
** 

 3 جدوف
 کننده بر متغیرهای مالک  بینی اثرا  مستقیم متغیرهای پیش

 
 
 

 
    

رهای مالکيمتغ  
 کننده نیيب شيرهای پيمتغ

رپد به منيا وابستگی به تلفن همراه پدر به منيناا  یينوروزگرا من به مادريناا   
 وابستگی به تلفن همراه

 يينوروزگرا

- 
*21/3  

- 
*16/3-  

- 
*25/3  

*22/3  
*26/3  

*21/3  
- 

32/3P<
* 
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 یتیشخصهای  يژگیوبینی وابستگی به تلفن همراه در ارتباب با سبک دلبستگی به والد و  مدف پیش. 3 شکل

 دلبسهتگی  متغیرههای  دادند نشان مسیر تحلیل نتايج

ويژگهی   طريه   از مادر به ناايمنو  به پدر و ناايمن ايمن

بهه تلفهن    یکننده وابستگ بینی پیش شخصیتی نوروزگرايی

 یوابستگ ینیب شیدر پ میرمستقیغ اثر نيشتریب و اند همراه

دسهت   بهه  مادر به منيناا یتوسه دلبستگ به تلفن همراه

 .آمد

  2 جدوف
 ر مالکیکننده بر متغ ینیب شیپ یرهایم متغیرمستقیاثرا  غ

32/3P<
* 

 4 جدوف
 مالک یرهایکننده بر متغ ینیب شیپ یرهایاثرا  کل متغ

32/3P<
* 

 بحث

 یتیشخص یها یژگيبه والد و و یر دلبستگیمسل یتحل جينتا

 والد پدر به منيا به تلفن همراه نشان داد سبک یبا وابستگ

 .به تلفن همراه دارد یوابستگ ینیب شیپ در ،یمنف معنادار سهم

ه يرا بر اساس نظر ین کاهش وابستگيتوان ا ین گونه ميا

 کاوش هیمح در یراحت به منيا ه کرد که افرادیتوج یدلبستگ

 توانند یم و هستند باز ديجد تجارب و اطالعا  به نسبت کرده،

 تعامال  و یريپذ انعطاف رشد به که کنند کسب را يیها مهار 

کمک  هیمح یها خواسته با شدن جهت مواجه مناسب یاجتماع

به  یزندگ مختلف هيشرا قادرند با منيا گر افراديان دیب به. کند

 که یحال در کنند، برخورد باز یشناخت یساختارها صور 

 با یراحت به و کنند یم حفظ را خانواده یاعضا نیب تیمیصم

از  (.7111 ن،يفلور و نسریکولیم) شوند یم سازگار مشکال 

تر  ن راحتيريسه با ساير مقا د منيا سبک یدارا گر افراديد یسو

 ؛اند که به آنها وابسته یر حال د  شوند یمیگران صمي با د دتوانن یم

 ؛کنند یرامش مآحساس ا ،اند گران به آنها وابستهي که د یا در حالي

 یلیآنها خ با ینکه شخصيا اي دنکه ترک شونيا در مور د آنها غالباً

لبسته  د دافرا(. 7297ه،  زاد منؤم) دارن ند ینگران د،شو یمیصم

 یکه هماهنگ با الگو دکنن یرفتار م یطور به والد پدر منيا

ن ین نخستي والد)آنان  یلبستگ د یها است که نگاره یرون فعاف د

ر  به قد دي ر موقع تهد د( کي نزد یها ه کنند تير حمايا ساي یو ثانو

 7111، ديگرانکلسون و یم) دبو دو اثربخش خواهنمعتبر ، یکاف

ر مالکيمتغ  
کننده ينيب شيپ يرهايمتغ  

به تلفن همراه يوابستگ رپد به منيا  پدر به منيناا  يينوروزگرا من به مادريناا   
- 33/3 - به تلفن همراه يوابستگ  352/3  *22/3  - 

مالک يرهايمتغ  
کننده ينيب شيپ يرهايمتغ  

به تلفن همراه يوابستگ رپد به منيا  پدر به منيناا  يينوروزگرا من به مادريناا   
 به تلفن همراه يوابستگ

 يينوروزگرا

- 
*21/3  

33/3 -  
16/3-  

352/3  
*25/3  

*44/3  
*26/3  

*21/3  

- 

 ايمن به پدر

 پدرناايمن به 

 ناايمن به مادر

 وابستگي به تلفن همراه

 نوروزگرايي

32/3 

31/3 

37/3 

33/3 

71/3- 
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و  گران دي و د 7دبه خو داعتما (.3337، هانتر  ر و نقل از ماند

. (7199، یدیکاس) دشویب ممن محسويا دافرا یاصل یژگيو

که  ی فرد یروان رون د یاز مبان یکيبه عنوان  دبه خو داعتما

ت یرا در مواجهه با موقع یاست، و منيا یلبستگ سبک د یارا د

گران به عنوان جزء ي به د دفر داعتما .سازدیزا موف  میدگیتن

   ر جلب کمک و مساعد را د یز وین دبه خو داعتما مکمل

و  یرفتار اکتشاف .(7211، بشار ) درسان یم یاريگران ي د

 یارا د دگر افراي و مشخصه د ، د3یجوار هم یوجو جست

کنش (.7119سر، نیولیکم؛ 7199، یدیکاس)من است يا یلبستگ د

 یو جسار  الزم را برا یريپذ ، انعطافیگر بهنجار اکتشاف

افراد  .ده د یمن قرار ميا دار فریر اخت د یآموز تجربه و یآزمونگر

گران يرا با د یو بهتر یمیمن روابه صميا یواجد سبک دلبستگ

اعتماد به  یدارند، دارا یبهتر یفرد نیکنند، ارتباب ب یقرار مبر

سر راه آنها قرار  یکه مانع یاند و هنگام یشتن باالتريخو

اما افراد  .روند یم یادیاعت یرد کمتر به سراغ رفتارهایگ یم

، یمنيمن به خاطر احساس ناايناا یسبک دلبستگ یدارا

گران دارند، يا ديکه نسبت به خود  یاضطراب و عدم اعتماد

گران شکست يارتباب با د یجاد و برقراريا که در یهنگام

ن امر باعث يدهند و ا یح میرا ترج يیخورند، انزوا و تنها یم

دا کنند یش پياد از تلفن همراه گرايشود که به استفاده ز یم

در  به تلفن همراه یوابستگ جه کاهشیدر نت (.7213جعفرزاده، )

 .ه استیمن به والد پدر قابل توجيافراد دلبسته ا

 ین است که سبک دلبستگين پژوهش ايج ايگر نتاياز د

به تلفن  یوابستگ ینیب شیدر پ یسهم معنادار ،من به مادريناا

 منيناا افراد ان کردیتوان ب یفوق م جهینت ديیأت در. همراه دارد

 شدن ترک به حساس ،تمايل به داشتن ح  مهار لیبه دل

ل یبه دل و گرفته فاصله یمیصم روابه یبرقرار از لذا هستند،

 دگرگون خانواده یعاطف یفضا ،یارتباط یها ضعف مهار 

 را یدردناک تجارب منيناا دلبسته شخص حاف هر به. شود یم

 است داشته رپاسخگویغ و دسترس ریغ یدلبستگ چهره با

  (.7111 ان،يفلور و نسریکولیم نقل از 7199 ،یبالب)

شهده توسهه میکولینسهر و شهاور      براساس پهژوهش انجهام  

 یهها  تجربهه  و یناکهام گیهری شهد کهه     چنین نتیجه( 3331)

 منجهر  د،نه نام یمه  عاطفهه  فقدان آنچه به نيوالد با آزاردهنده

 نيوالد به نسبت خصومت و یاعتماد یب با که یژگيو .شود یم

 و یهمهدل  ریه فراگ فقهدان  نیهمچن و کنندگان مراقبت ريسا و

 ديخصومت شد و نفر  چون البته. شود یم مشخص یهمدرد

 باشهد،  رسهان  بیآس اي خطرناک است ممکن نيوالد به نسبت

 سهمت  بهه  اسهت دوبهاره   ممکن ها یناکام و مختل احساسا 

 بهدون  شهود  تيهدا گريد یاجتماع موسسا  اي افراد عوامل،

 نيه ا بهه  .شهود  یمانیپشه  ايه اندوه  گناه، احساس باعث نکهيا

 یهها  اخهتالف بهه   منجر است ممکن منيناا یدلبستگ  ،يطر

 .شود بزهکارانه ا رفتاري یاجتماع انحراف و رفتاری

شهود   یفرزنهد باعهث مه    یازهها یمادر نسبت به ن یتوجه یب

مرتبه  یروان یساختارها ت انجام نشود ویبا موفق یده خودنظم

 ن افراد به امهور و يجه ایدر نت. ردیرفتار شکل نگ یبا مهار درون

اد بهه تلفهن همهراه    یه اعت کننهد و  یدا میپ یوابستگ یرونیا بیاش

آنهها   یدرونه  یجبهران کمبودهها   یهها  وهیاز شه  یکيتواند  یم

 یزا بیا  آسه یه تهوان از تجرب  ین اساس ميبر ا. محسوب شود

د در ارتباب با يشد یها یکه مربوب به سرخوردگ یدوران کودک

رگذار بهر سهبک   یتأث یکارها از ساز و یکيمادر است به عنوان 

رسهد  یبهه نظهر مه   . ن سهود جسهت  یهی ن تبيه ا یبرا یدلبستگ

ن به خصوص مادران به فرزنهدان خهود،   يشتر والدیب یتوجه یب

 پهژوهش افتهه بها   يايهن  . کند یه میاد به تلفن همراه را توجیاعت

او نشههان داد   یههها  افتههه ي .هماهنههگ اسههت  ( 7292)ی افقههه 

مهادر هسهتند،    بهه  منينهاا  یدلبستگ سبک یکه دارا یآموزان دانش

  .دهند یرا نشان م یشتریب یوابستگ

 به را ناايمن یدلبستگ هایسبک ،(3377)موران  و مورلی

 یدلبسهتگ  سهبک با  افراد. انددانسته زاآسیب عامل يک عنوان

خورنهد و په  از    یه شکسهت مه  یهنگام کاوش در مح ناايمن

 نيه ا نيوالد. دهند یمنشان  یديشد ین، اضطراب و نگرايیجدا

آنان  یو رفتارها کنند میخودشان توجه  نیازهایبه  بیشترافراد 

شهتر  یب ینين والهد یچنه  ناهماهنهگ اسهت،  نسبت به فرزندشان 

 دلیهل  نيه به ا ديشا ،سردرگم، گرفتار، افسرده و بددهن هستند

 دلبسهتگی  ايه خهود و   دلبسهتگی فقدان چههره   درگیرهنوز  که

 کهه  گیرنهد  یاد مه يه من دوسهوگرا  يافراد ناا. خود هستند منيناا

فهرد   نيه ناهماهنهگ اسهت، بنهابرا    دلبسهتگی  چهره یها پاسخ

کودکانهه،   یکرده و با انجام کارهها  و مجاور  را حفظ یکينزد

1. self-confidence  2. proximity-seeking  
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شخص  نتیجهدر  کنند،او توجه به  که کند ین را مجبور ميوالد

 آورد یمه  یتلفهن همهراه رو   و رايانهه از حد از  بیشبه استفاده 

 (.7299، ینقل از موسو 3،7114یدیو کاس 7یبلسک)

 یتیشخصه  یژگه ين ویبه  دادنهد  نشهان  جين نتها یهمچنه 

 .دارد وجود یمثبت  رابطه به تلفن همراه یوابستگ و يینوروزگرا

 یههارد  یها پژوهش یها افتهي با ن پژوهشيا از حاصل جينتا

 تهوان  یمه  افتهه ين يه ن اییتب در .دارد یخوان هم( 3331) یتيو 

 یمنفه  یهاجانیه که هستند ی، کسانیواکنش اشخاص گفت

 بهه  ن اشهخاص يه ا. کنند یم تجربه گرانيد به نسبت یشتریب

 ليه تما مجمهوع  دهند و در یم نشان واکنش یمحرک هرگونه

 ،یدستساچگ غم، و ترس چون یمنف عواطف تجربه به یعموم

کهه   ینفر  دارند؛ عهواطف  و گناه ، احساسيیکمرو ت،یعصبان

 يیاز آنجهها کههه توانهها .هسههتند يین نههوروزگرایدر مجمههوع مبهه

 یعهاطف  نظهر  از گران کمتهر اسهت و  يد با آنها یافتگيسازش

 یهها  تهنش  و کهردن اضهطراب   سرکوب یثبا  هستند، برا یب

 (.7213 جعفرزاده،) نديجویسود متلفن همراه خود از 

از روز خود را صرف اسهتفاده   یاديز یها که ساعت یافراد

در  گران ويکنند در برخورد با د یم یکنند سع یاز تلفن همراه م

 و رفتار کننهد  یکسان و مشابهيوه یگوناگون به ش یها تیموقع

 یسه بها افهراد عهاد   يدر مقا یکمتر یريپذ جه از انعطافیدر نت

تلفهن   به وابسته افراد شود یم موجب ها یژگيو نيا .برخوردارند

در چهالش   یو ناتوان مذکور یها یژگيو از یبرخ لیدل بههمراه 

بهه   یشهتر یش بيبا مشکال  به صور  کارآمهد و فعهاف، گهرا   

 (.7213 جعفرزاده،)دا کنند یاستفاده از تلفن همراه پ

 یها ین نوجوانان نگرانیگسترش استفاده از تلفن همراه در ب

به  یشناس روان و ین و کارشناسان اجتماعيوالد یرا برا یاديز

د به ی  و مفین رو ارائه اطالعا  دقيوجود آورده است، از ا

تلفن همراه و آموزش  یها و کاربردها یژگينه وین در زميوالد

مختلف به  یها   رسانهينظار  بر فرزندان از طر یها وهیش

 انیبنچون اساس و . است یضرور یخصوص رسانه مل

ز یرد و نیگ یم شکل یرخوارگیشدر دوران  یدلبستگ یها سبک

آنها  یالگس بزر یزندگ و تیشخصافراد در  ینوع سبک دلبستگ

 هیمادران توص ژهيوبه  نيوالدبه  نيبنابراگذارد؛  یم ریتأث

را  منياپرورش فرزند به صور  دلبسته  یالگوشود که  یم

فرزندان خود را به صور   تا رندیبگ ادي اي نندیببآموزش 

 نشان پژوهش نيا جينتا از آنجا که .پرورش دهند منيادلبسته 

را با  یتوانند رابطه دلبستگ یز میگر به جز مادر نيداد که افراد د

نقش خود را نسبت به  یستيآورند، پدران با کودک به وجود

ت یکم تراز مهم یدلبستگ تیفیرا که کينند زیتر بب گذشته پررنگ

ن پژوهش استفاده از روش يا یها تياز محدود. استآن 

 یها هيو محدود بودن نمونه به پا یروش مقطع ،یداديرو پ 

. کند یمحدود مج را ينتا یريپذ میچهارم است که تعم سوم و

، یبا استفاده از روش طول یبعد یها شود در پژوهش یشنهاد میپ

  .رندیقرار گ یمختلف  مورد بررس یلیتحص یها هيپا

 منابع

ت یفیو ک یتیشخص یها رابطه رگه یبررس (.2644. )، عيافقه

نامه  انيپا. آموزان نترنت در دانشيبه ا یزان وابستگیبا م یدلبستگ

 .دانشگاه تهران ،یتیو علوم ترب یشناس دانشکده روان ارشد، یکارشناس

 یبررس (.2644). عنژاد،  يمیرح و .ک ،يميکر ،.م بشارت،

و  یشناس مجله روان. تیشخص ابعاد و یدلبستگ یها سبک رابطه

 .21-22، (3 و 7) 21،  یتیعلوم ترب

با  یدلبستگ یها رابطه سبک یبررس. (2673. )ع. بشارت، م

 2، یدرمان روان یها تازه. ن ناباروریدر زوج يیمشکال  زناشو

 .22-11 ،(33و71)

سالمت اد به تلفن همراه و ارتباب آن با یاعت (.2634. )ا جعفرزاده،

 یشناس دانشکده روان ارشد، یکارشناس نامه انيپا. انيدانشجو یعموم

 .رجندیب دانشگاه یتیو علوم ترب

 (.2647. )و تاجور، آ .، سي، پورطهماسب.نژاد، م يسبحان

 یتلفن همراه و راهکارها یو اجتماع یفرهنگ یها و کارکردها چالش

 .79-39، (23و  27) 2، یفرهنگ یماهنامه مهندس. اصال  آن

 یا مصرف تظاهريکننده  مصرف یشيبازاند (.2644. )ا .، عیدیسع

 .11-12 ،(4) 7و ارتباطا ،  یفرهنگ مطالعهمجله  . اریدر ارتباطا  س

 (.2647. )آ س،يخوشنو و. ف زاده، يشهاب ،.م منصور، سپاه

 .خدا به یدلبستگ و بزرگساف یدلبستگ ،یکودک یدلبستگ ادراک

 .322-312 ،(72) 4، یرانيا شناسان روان فصلنامه

. م. ،سييطباطبا يو قاض. ه. ار، اي، مهر.ت. م ،يفرش يگروس

ل یتحل یو بررس( Neo)نئو  یتید شخصيکاربرد آزمون جد (.2644)

1. Belsky, J.  2. Cassidy, J.  
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 .رانيا یها ان دانشگاهين دانشجویآن در ب یها و ساختار عامل یژگيو

 .712-719، (21) 77 ،علوم انسانی الزهراهشی وپژه یهعلم مهلناهفص

اعتیاد  (.2644). ا ،و گنجي. ، کيپورگتاب ، حبیب.، سدفریمع

 .21-11 ،(2) 71 ،فصلنامه رسانه. اينترنتی علل و پیامدهای آن

فصلنامه . وابستگی به کوته پیام تلفن همراه (.2643. )منطقي، م

 .23ه21، 3رسانی،  شناسی و اطالع تخصصی روان

 افراد در ای مقابله و دلبستگی های سبک مقايسه (.2644). ا موسوی،

، نامه کارشناسی ارشد پايان .غیرمبتال و مواد مصرف سوء به مبتال

 .بیرجند واحد اسالمی آزاد انشگاهدانشکده علوم انسانی د

ارتباب تفکرا  غیرمنطقی و الگوهای  (.2642. )ف ،ه زاد منؤم

، دانشکده نامه کارشناسی ارشد پايان. سازگاری زناشويی لبستگی با د

 .بهشتی  انشگاه شهید د  ،شناسی روان
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