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Abstract
The aim of this study was to predict of the role of
self- regulation, self-presentation and dark triad
personality in students addiction to Social
Networking Sites. The research method was
descriptive correlational research, The study
population consisted of all students of Ardabil
University of Medical Sciences (N= 3200). 234
students were sampled Multi-stage sampling
method. Data was gathered using Schwarzer’s
Self-Regulation Scale (1999), Ackerman’s SelfPresentation Questionnaire(1979), Jonason&
Webster Dark Triad Personality Scale(2010) and
Questionnaire of Online Network Social
Sites(α=/787).. Multiple regression analysis
showed the significant role of self-regulation and
self-presentation in predict of SNS addiction.
Therefore Self-regulation and self-presentation
can predict addiction to Social Networking Sites.
Anticipating thid psychological characteristics
and by psychological interventions based on
"self" or "self-regulation" we can prevent
student's dependence to Social Networking Sites.
keywords: self-regulation, social Networking
Sites, self-presentation, dark triad personality,
Mmedical university students.
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 تاصیفی گز ناع،  گی پهشه.شبکههای گجتماعی مجازی گست
 جامعة آمدا ی پدهشه شدام همدة ئگنشدجایان.همبست ی بائ
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 مقیددا گددههددای تا یددک،)5393، دائگ گ ددهگددری (آکددرم
) ش مقیدا محقد سدادته0353،شخصیت (جاناسدان ش شبسدتر
)0352،شگبسددت ی بدده شددبکههددای گجتمدداعی مجددازی (ئشددتی
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 نتایج تحلی گرسیان چ گانه نشان ئگئ که.گستفائه ش ه گست
) ئp=0/017( ) ش دائگ گ ددددهگددددریp=0/03( دددددائت یمی
پ دی بی ددی شگبسددت ی بدده شددبکههددای گجتمدداعی مجددازی نق د
 گید یافتدههدا بیدان.R2 = 0/045 ) شp=0/05( . مع یئگ ی ئگ ن
 قابلیدت پدی بی دی،میک کده ددائت یمی ش دائگ گ دهگدری
. گعتیائ به شبکههای گجتماعی گ ئگ گ میباش
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، گددههددای تا یددک شخص دیت، دددائت یمی،دائگ گ ددهگددری
ئگنشجایان ئگنش اه علام پزشکی
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مقدمه
مطالعات مختلف

در دست شکه هفای اجتمفاتی آشالیفن قفرار گرفتف اشف و در
شافا دادهاشف کف اتتیفاد بف شفکه هفای

اجتماتی می تواش ته ی بالقوه برای سالمت روا افراد باش

(کوس و گریفیتس .)2011 ،1شفکه هفای اجتمفاتی ،جوامف
مجازی هستن ک در آ هر فردی میتواش با ارائ پروفایل و
هویت دلخواه از خود ،با دوستا واقعی یا دیگر افراد جامعف

پژوهش های متأخر تلو ارتکاطات شظیر خاشیهی ،کیفا و میفر
( )1392ب تنوا شکه اجتماتی مورد بررسی قرار گرفت اش .
بر اساس پژوهش ویلسو  )2010( 4از شاخص های مهفم
اتتیاد ب شکه های اجتماتی ،ب تنوا یهی از رفتارهای بفارز

خود ارائگی ،2از دست داد کنترل است .موضفوب کنتفرل از

رابط داشت باش  .شخستین شکه هفای اجتمفاتی مجفازی در

مکاحث کاشوشی «خودتنظیمی »7محسفوب مفی شفود و از ایفن

سففال  1997شففروب بفف کففار کردشفف (اسففمیت ،سففا وی و

منظر بین خفودتنظیمی و رفتارهفای اتتیادگوشف و رفتارهفای

کاروسففو)2009،2؛ امففا امففروزه پرکففاربردترین شففر افففرار در
موبایل ها را ابرارهای مخصوص شکه های اجتماتی تافهیل

ب تکارت دیگر ،رفتارهای موسو ب اتتیاد رساش ای ،می تواشف

میدهن ؛  22درصف کفاربرا بررگسفال اینترشتفی در آمریهفا

شاشی از شقص در خودتنظیمی باش  .خودتنظیمی ،بف تنفوا

دستکم در یک شکه اجتماتی تضو هستن ک این رقفم در

کوششهای رواشی در کنتفرل وضفعیت دروشفی ،فراینف ها و
کارکرد برای دستیابی ب اهف ا بفا تر تعریف شف ه اسفت

مرتکط با خودارائ گری می تواش رابطف وجفود داشفت باشف ؛

سال  2002هات درص و در سال  2012میالدی 77درصف
اتال ش ه بود و از بین شکه های اجتماتی مجازی فیسبوک

(کول ،لوگا و والهر  .)2011،خودتنظیمی ب معنی تواشفایی

در دشیا بیافترین بازدیف را بف خفود اختصفاص داده اسفت.

کنترل ،تع یل و تطکی هیجاشات ،تهاش ها یا امیال خود اسفت

7

2

ح ود 79درص ورود ب شکه هفای اجتمفاتی در طفول روز

(ماگار ،فیلیف

مربوط ب فیسبوک می شود .توییتر بفا بفیش از  220میلیفو

شناختی و اشگیرشی ،متغیرهای فیریولوژیهی و اجتماتی مؤثر

کاربر فعال و اینستاگرا بفا  200میلیفو کفاربر شافا دهنف ة
ق رت شفوذ و حضور این شکه ها در زشف گی روزمفرة مفرد

بر کنترل اتمال ه فمن را شیر شامل شف ه و بف ففرد اجفازه

است (فاکس و روشی ..)2012 ،3بر اساس پژوهش جوادیشیا،

ترفاشیا  ،تابف ینی و بیجفاری ( )2012بفر روی  401شففر از

و هوسفی  )2002 ،و تفالوه بفر فراینف های

میده کاری را اشجا ب ه ک صحیح اسفت شف کفاری کف
دلش میخواه (وهس و باومستر.)2017 ،9

و دیورسن ،بول  ،هگنر و کومرس )2012( 10با مطالعف
بر روی  327پاسخگو بین خودتنظیمی و اسفتفاده اتتیادگوشف

داشاففجویا ح ف ود  37/2درص ف آ هففا تضففو شففکه هففای
اجتماتی مجازی بوده و 37/7درص هر روز حساب کفاربری

از تلفففن همففراه ،رابط ف مثکففت معن فیداری ماففاه ه کردش ف .

خفود را بررسفی مفیکفردهاشف  .در تحقیف کیفا ( )2012شیففر

همچنین بر اساس تحقیف

ماخص ش  24/4درص زشا و  24/7درص مفردا ایراشفی

رفتارهای تادتی (مثل تادت بف اسفتفاده از اینترشفت) شتیجف

ب میرا زیاد و خیلفی زیفاد ،وقفت خفود را بف شفکه هفای

شقص در خودتنظیمی می باشن  .آشچ اتتیفاد اینترشتفی شامیف ه

اجتماتی مجازی اختصاص میدهن  .بر اسفاس اتفال مرکفر
افهارسنجی داشاجویا ایرا ( 70 )1394درصف شفهروش ا

می شود درواق می تواش بف تنفوا شقفص در خفودتنظیمی و
خودکارآم ی باز تعری

شهر تهرا اتال کردهاش ح اقل تضفو یهفی از شفکه هفای

( )2004معتق ش خودتنظیمی پایین ،باتث آسیبپفذیر شف

اجتماتی هستن  .ز ب ذکر است ک برخی از اپلیهیانهای

فرد در برابر اتتیاد میشود؛ زیرا اففرادی کف از خفودتنظیمی
پایینی برخوردارش  ،مهارت های ز بفرای تنظفیم هیجاشفات

روس ،لفین و آسفتین)2003( 11

گفردد .تفاشگنی ،بامسفتر و بفوو
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مورد بررسی مثل تلگرا اگرچ ب تنوا شکه های اجتمفاتی
تولی شا ه و جرو پیا رساش ای برخط محسوب میشوش اما

خففود را ش اشففت و بففرای تنظففیم هیجاشاتاففا  ،تمفف تاً بففر

با افرود امهاشاتی و شوب استفادهای ک از آ ها مفیشود تمالً

ساختارهای بیفروشی (مثل گفرایش ب مفواد یفا وابستگیهای

2. Smith, Salaway & Caruso
4. Wilson
6. Self-Regulation
8. Magar, Phillips & Hosie
10. van Deursen, Bolle, Hegner, & Kommers
12. Tangney, Baumeister & Boone

1. Kuss & Griffiths
3. Fox & Rooney
5. Self-Presentation
7. Cole, Logan & Walker
9. Baumeister & Vohs
11. LaRose, Lin& Eastin
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دیگر) تهی میکنن  .چا  ،چیوشف

و شفکن )2012( 1بفا ارائف

تعل  ،اشگیرش زیربنایی است ک فرد را بف سفاختن و حفف
10

م لی تکیینی ،خودکنترلی (ک از مؤلف هفای مهفم و زیربنفایی

روابط بین فردی سوق میدهف ( .باومسفتر و لیفری )1992،

خودتنظیمی است را ب تنوا میفاشجی اسفتفاده بفیش از حف
شکه هفای اجتمفاتی ،معرففی کفرده اسفت .بفر ایفن اسفاس

اشگیرش اساسی دو برای استفاده از فیسبوک ،خودارائ گری
است .اینترشت و شکه های اجتمفاتی مکتنفی بفر وب ،امهفا

هیجاشات مثکت و منفی ،پیااین اشگیرش استفاده از شکه های

ارائ خویاتن های متفاوت شظیر خود بالقوه و خود ایف هآل را

اجتماتی آشالین و خودکنترلی و تواشایی دسترسی (ب اینترشت

فراهم میکننف (ماشفاگو ،گراهفا  ،گرینفلف و سفلیم خفا

،

و وسایل الهتروشیهی مورد شیاز) ب تنوا میاشجی استفاده بیش

.)2002

از ح از شکه های اجتماتی معرفی ش ه اش  .تحقی دیگفری
ک بر روی داشاجویا وابست ب شفکه اجتمفاتی پرطرفف ار

چینی ب شا ویکو 2اشجا ش  ،همکستگی معنیداری بین شقفص
در خودتنظیمی و هم ابعاد اتتیفاد بف ایفن شفکه اجتمفاتی

درمجموب برای درگیفر شف

11

اففراد در خودارائف گفری،

دست کم س دلیفل ارائف شف ه اسفت؛  )1تافهیل و تسفهیل
12

روابففط اجتمففاتی (گففافمن  )2 .)1929 ،ب ف دسففت آورد

پاداشهای اجتماتی مادی ،اجتناب از تنکیف (جفوشر)1990،13
14

شاا داد (زو ،لی و هاری اکیس.)2012،3
همچنین افرادی کف در جسفتجوی محکوبیفت و شفهرت

یا تأثیر گذاشتن بر دیگرا (کارشگی  )3 .)1937 ،ایجاد یفک
هویت ماخص ج ی برای خفود (باومسفتر .)1922 ،هف

هستن  ،بیاتر بف ارائف اطالتفات در شفکه اجتمفاتی مثفل

شیوه های ابفراز خویافتن یفا خودارائف گفری ،ارائف تصفویر

فیسبوک می پردازش (کریسفتوفای  ،مفوییس و دیسفمرایس،4

مطلوب از خویاتن و اثربخای مثکت و مطلوب اجتماتی بفر

 )2009و بیاتر از سایرین ،درگیر روش های خودارائ گری و

روی دیگرا است .شیوههای خودارائ گری ،روش هایی برای

ارتقای پروفایل می شوش (یوتر ،تفاشیس و ورمیفولن.)2012،2

کنترل و م یریت تصورات دیگفرا دربفاره خفود هسفتن تفا

فعالیتهایی ک شکه های اجتماتی مجازی مثل فیسبفوک از

آ ها را تحت تأثیر قرار ده  .در این روشها ممهن اسفت از

طریفف آ هففا خودارائفف گففری را تسففهیل مففیکنفف  ،شففامل

فریب ،واشمود کرد و یا قرباشی کرد دیگرا  ،برای سفاختن

تصویرگذاری و اطالتات پروفایل است (ژائفو ،گراسفماک و

تصویر مثکت از خود ،استفاده شفود (مقف  .)1992 ،درواقف

مارتین )2002 ،7و جالب اینه بیاتر پروفایلها واقعی شیستن
(بک ،استافر ،وازیر ،گادیس ،اشماکل ،اگفال و گاسفلین ،7

شیوه های خود ابرازی یا خودارائ گری ،راهکردهفایی هسفتن
ک اففراد در پفیش مفیگیرشف تفا تصفورات دیگفرا دربفاره

 )2010بر اسفاس تحقیقفات مفک کینفا ،گفرین و گلیسفو

خودشففا را کنتففرل کففرده و بففر دیگففرا تففأثیر بگذارشفف .

2

( )2002شیر برخی اشخاص (از قکیفل آ هفایی کف اضفطراب

راهکردهای خودارائگی شامل مجموت رفتارهایی اسفت کف

اجتماتی با یی دارش ) احساس میکنن ک قادر ب بروز داد

قص شا اثربخای مثکت و مطلوب اجتمفاتی روی دیگفرا

جنک های پنها خویاتن در اینترشفت هسفتن ؛ جنکف هفایی از

بوده اما گاهی افراد بفرای رسفی

خویاتن ک در زش گی روزمره ،آ را بروز شمیدهن .

اجتماتی تالش میکنن تا با فریب ،واشمود کفرد یفا حتفی

مطاب تحقیقات و بر اساس مف ل دو تفاملی شادکفارشی و

و دسفتیفابی بف اهف ا

قربفاشی کفرد دیگفرا تصفویری مثکفت از خفود بسفازش

هوفمن )2012( 9استفاده از فیسبفوک (بف تنفوا مهفمتفرین

(سابینی .)1992 ،

شکه اجتماتی آشالین) توسط دو شیاز براشگیخت میشود؛ شیاز
ب تعل و شیاز ب خودارائ گری .درواق این دو شیفاز ،اشگیفرة

از دیگر مؤلف های اساسی مرتکط با وابستگی ب شکه های
اجتماتی ،شخصیت اففراد اسفت؛ از بفین پفن تامفل بفرر

استفاده از شکه های اجتماتفی محسوب مفیشوش  .شیفاز بف

شخصیتی ،وجف ا گرایی پفایین و روا رشجورخویفی با بفا

2. Weibo
4. Christofides, Muise & Desmarais
6. Zhao, Grasmuck & Martin
8. McKenna, Green & Gleason
10. Leary
12. Goffman
14. Carnegie

12

1. Chan, Cheung & Neben
3. Xu, Li & Haridakis
5. Utz, Tanis & Vermeulen

9. Nadkarni & Hofmann
11. Manago, Graham, Greenfield & Salimkhan
13. Jones
15. Sabini
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اتتیففاد بفف فففیسبففوک رابطفف دارشفف (سففی من.)2013 ،1

تصاویر و پروفایلهای شخصی برای خودافرایی (بوففاردی و

خودبرر بینی ب تنوا یهی از سف رگف تاریفک شخصفیت

کمپیل )2002 ،و ویژگی خودمحفوری شهفتف در شفکه هفای

یهی دیگر از ویژگیهای مهم شخصیتی مرتکط بفا اتتیفاد بف
اینترشففت اسففت (ل فی )2010،2اصففطال جنک ف هففای تاریففک

اجتماتی داشست ک ب فرد اجازه میدهن خود را مثکتتفر از
آشچ ف هسففتن "ارائ ف " شماین ف (داریففا و همهففارا .)2011 ،

شخصیت ،ب تنوا جنکف هفای غیفر پاتولوژیفک امفا آزارگفر

همچنین ،مه یزاده ( )2010با بررسی رفتفار و تفادات 100

شخص فیت بففرای معرف فی س ف صفففت شخص فیتی شففامطلوب

شفر از کاربرا  12تا  22سال ففیسبفوک در داشافگاه یفورک

(ض ف اجتماتی ،ماکیاولیسففم و خودش فیفتگی) بهففار م فیرود

کاشادا ،ب این شتیج رسی ک این افراد از لحاظ روا شناسفی،

(پاولهوس و ویلیفامیر .)2002 ،3ایفن صففات بفا تنایفت بف

اغلب خودبرر بین بوده و مایفل بف جلفب توجف دیگفرا

همکسففتگی زیففادی کفف بففا رفتارهففای تهاشاففی (جففوشر 4و

هستن  .بر اساس این تحقی بین تع اد دفعاتی ک کاربرا در

پففاولهوس )2011،و رفتارهففای ضفف اجتمففاتی و اتتیففاد
(جوشاسو  ،کوئین

و توست )2010،2دارش  ،احتما ً با اتتیاد

طول روز صفح فیس بوک خود را چفک مفی کننف و میفرا
خودشففیفتگی آ هففا رابط فة مثکتففی وجففود دارد .در پففژوهش

ب شکه های اجتماتی شیر ارتکاط داشت باشن .
تحقی ف فففاکس و روش فی ( )2012بففر روی هففرار شفففر از

داوشپورت ،برگمن ،برگمن و فیرشگتو ( )2014شیفر یهفی از
ویژگففیهففای خودشففیفت وار در وابسففتگی بفف فففیسبففوک،

کاربرا اینترشتی آمریها ،ماخص شمود ک از بفین رگف هفای

جستجوی تحسین و تمجی دوستا  ،ذکر ش ه اسفت .جاذبف

تاریک شخصیت ،خودشیفتگی می تواش زمفا صفر

وقفت

7

یهی از چهار مؤلفة اساسی برای آسیبپذیری اففراد در برابفر

برای شکه های اجتماتی مجازی را پیشبینی کن  .این ففر

اتتیاد ب رفتارها یا مفواد خفاص ،اسفت .بفا در شظفر گفرفتن

در مفهو شناسی اتتیاد بف اینترشفت مطفر شف ه اسفت کف

خاصیت خودمحوری در شکه های اجتماتی ،این شکه ها ب

احتما ً ساختار خودمحوری موجود در اتتیاد بف شفکه هفای

فرد اجازه می دهن ک خود را مثکتتر از آشچ هستن "ارائ "

اجتماتی ،باتث تسهیل رفتارهای اتتیادگوش و باتث اسفتفاده

شماین  .ب تنوا مثال خل خفود را ارتقفا دهنف  .چراکف ایفن

مفرط از آ ها میگردد (ساسمن ،لوشتال ،بالشتفال ،فرایمفوت،

ویژگی ها خوشاین هستن و همین مسئل مفی تواشف اففراد را

فورتسففر و ایمففر .)2011،7فففاکس و روش فی ( )2012پیاففنهاد
می کنن  ،کساشی ک در رگ های تاریک شخصیت شمرة بفا یی

مسففتع اتتیففاد ب ف شففکه هففای اجتمففاتی شمای ف (کففوس و
گرفیتس.)2011،2

می گیرش ممهن است از شکه های اجتمفاتی ،بفرای اجرایفی

سازه های شخصیتی مورد استفاده این پژوهش تمومفاً بفا

کرد شقا های فریکهاراش شا  ،در راستای رسی

ب اهف ا

رفتارهای اتتیادگوش و کنترل تهاش (ک در اففراد وابسفت بف

اجتماتی و بین فردی استفاده کنن  .ریا و ژشوس ( )2011بفا

اینترشت و شکه های اجتماتی ماهود است) همکستگی مثکت

تحقیف بففر روی  1324اسففتفادهکنن ف ة فففیسبففوک از طری ف

دارش ؛ اما این متغیرها با تنایت ب گسترش روزافرو استفاده

پرسانامة شخصیت خودشیفتگی ( )29NPI.ماخص شمودش

از شکه های اجتماتی مکتنی بر اینترشفت و شفیوب بیمارگوشف

ک بین تمایل ب استفاده از فیسبوک و خودشفیفتگی ،رابطفة

ایفن شففکه هففا و ماففهالت رواشفی شاشفی از آ در مف ارس

مثکت وجود دارد .در مطالعة بوففاردی و کمپیفل ( )2002شیفر

(یحیی  ،لی ،معالی  ،توا ،تلی ،کاسا و سایس .2012 ،چفا ،

بین خودشیفتگی و استفاده از ففیسبفوک رابطفة معنفی داری
گرارش ش ه است .تلت آ میتواشف جسفتجوی تحسفین و

چیوش  ،لی و شکن  )2012 ،تا چ ح می تواشنف اتتیفاد بف
ایفن تحقیف
شکه های اجتماتی را پیشبینی شماینف  .هف

تمجی دوستا (داوشپفورت ،بفرگمن و همهفارا  ،بفرگمن و

شناخت مکاشی شخصیتی (از قکیل رگ های تاریک شخصفیت)

کاربرا فیسبوک ب استفاده از

و متغیرهای مؤثر بر این وابستگی (مثل خفودتنظیمی) اسفت.

فیرشگتو  )2014 ،درگیر ش

2. Li
4. Jones
6. Sussman, Leventhal, Bluthenthal, Freimuth, Forste & Ames
8. Kuss & Griffiths
10. Chan, Cheung, Lee & Neben

9

10

1. Seidman
3. Paulhus & Williams
5. Jonason & Koenig& Tost
7. Davenport, Bergman, Bergman & Fearrington
9. Yahaya
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ب شظر می رس در این زمین تحقیقات قابل توجهی در داخفل
کاور اشجا شاف ه و بفا تنایفت بف اینهف شناسفایی توامفل
پیشبینی کنن ه ایفن شفوب از اتتیادهفای ج یف مفیتواشف در
پیاگیری از شیوب روزافرو آ مفؤثر باشف  ،فرضفیات زیفر
مورد بررسی قرار گرفت است:
 .1خودتنظیمی توا پیشبینی اتتیاد جواشا ب شکه هفای
اجتماتی مجازی را دارد.
 .2خودارائگی توا پیشبینی اتتیاد جواشا ب شکه هفای
اجتماتی مجازی را دارد.
 .3رگ خودشفیفتگی شخصفیت تفوا پفیشبینفی اتتیفاد
جواشا ب شکه های اجتماتی مجازی را دارد.
 .4رگ ض اجتماتی شخصفیت تفوا پفیش بینفی اتتیفاد
جواشا ب شکه های اجتماتی مجازی را دارد.
 .2رگ ماکیاولیسم شخصیت توا پیشبینی اتتیاد جواشا
ب شکه های اجتماتی مجازی را دارد.
روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :در ایفن پفژوهش از
روش تحقی توصیفی از شوب همکستگی استفاده شف  .جامعف
آماری پژوهش شامل کلی داشاجویا داشاگاه تلو پرشفهی
اردبیل در سال تحصیلی  1394-1393ب تع اد تقریکی 3000
شفر مافغول تحصفیل بودشف  .از بفین آ هفا تعف اد  300شففر
بف صفورت خوشف گیفری چنف مرحلف ای از داشافه ههففای
به اشت ،پیراپرشهی ،پرشهی ،پرستاری و مامفایی ،خلخفال،
گرمففی و ماففهینشففهر تعفف اد  12کففالس اشتخففاب و
پرسانام های تحقی را تهمیل کردش  .پاسخگویا با توجیف
ش ب محرماشف بفود جفوابهفا و شحفوة پاسف دهفی بف
سؤا ت ،پرسانام ها را تهمیل شمودش و بعف از جمف آوری
سؤا ت ،با حذ آزمودشی هایی کف اطالتفات شفاقص ارائف
کرده بودش  ،تع اد  237شفر در تحلیل شهایی باقی ماش ش .
ابزار سنجش
مقیاس اتتیاد ب شکه های اجتماتی :برای اش ازه گیری میفرا
اتتیاد ب شکه های اجتماتی مجازی ،بفا اقتکفاس از کارهفای
اش ریسن )2012( 1در خصوص اتتیفاد بف ففیسبفوک ،ایفن
مقیاس طراحی ش ه است .ایفن پرسانام  7سؤال بف صورت
2. Webster

طی لیهرت (از  1ب ش ت مخال تا  2بف شف ت موافف )
دارد و شش شاخص (صر زما زیفاد ،احسفاس ضفرورت
استفاده بیاتر ،استفاده از شکه اجتماتی برای فراموش کرد
ماهالت شخصی ،تالش برای رها کفرد و تف توفیف در
آ  ،بیقراری در صورت من و تأثیر منفی بر روی زش گی) را
برای محاسک وابستگی ب شکه های مجفازی مفورد سفنجش
قرار میده  .ضریب آلفای این مقیاس در مطالعف اش ریسفن،
تورشیم ،براش بور و پالسین ( )2012بر روی داشفشآمفوزا
 0/23محاسففک و همکسففتگی مثکتففی بففا روا رشجففوری و
برو گرایی ب دست آمف  .ایفن پرسافنام بعف از ترجمف و
شظرخواهی از متخصصین ،بفر روی جمعیفت شموشف تحقیف
مورد استفاده قرار گرفت و ضریب آلففای کروشکفا آ بفرای
این تحقی  0/272 ،ب دستآم ه است .دو شموشف از سفؤا ت
این مقیاس تکارت اسفت از :در صفورت تف دسترسفی بف
شکه های اجتماتی احساس بیقراری میکنم .تالش میکفنم
ک استفاده زیاد از شکه های اجتماتی مجازی را رها کنم امفا
موف ب این کار شمیشو .
مقیاس رگ های تاریفک شخصفیت :ایفن مقیفاس توسفط
جوشاسو و وبستر )2010( 2ساخت و اتتکاریابی شف ه اسفت.
این پرسانام  22سؤال با طی  2درج ای لیهفرت دارد کف
س خرده مقیاس خودشیفت (سفؤال  1تفا  ،)11ضف اجتماتی
(سؤال  12تا  )17و ماکیاولیسم ( 12تفا  )22را اشف ازه گیفری
مفیکنف کف بف ترتیففب دارای  7،11و  2سففؤال مفیباشففن .
همساشی دروشی س رگ تاریک شخصیت بفرای کفل مقیفاس
 0/23خوب برآورد ش ه است .همساشی دروشی خرده مقیاس
خودشففیفت  ،0/79ضفف اجتماتی  0/73و ماکیاولیسففم 0/72
برآورد ش ه است (جوشاسو  ،وبستر ،اشمیت ،لی وکریسفل،3
 .)2012در تحقی حفاجلو ،قاسفمیشفژاد ،جنگفی و حسفینی
( )2012آلفففای کروشکففا در شخصففیت ماکیاویلیسففم ،0/74
ض اجتماتی  0/73و خودشیفت  0/23ب دسفت آمف  .در ایفن
پژوهش شیر آلفای کروشکا این مقیاس  0/797بف دسفتآمف ه
است .شموشف ای از سفؤال ایفن پرسافنام در خفرده مقیفاس
خودشیفتگی تکفارت اسفت از :دوسفت دار کف از دیگفرا
بخواهم ک مرا تحسین کنن  .در زیر مقیاس ض اجتماتی شیفر
گوی (دوست دار شسکت ب دیگرا تیبجو و ب بین باشفم)
از شموش سؤا ت این مقیاس میباشن .
1. Andreassen
3. Jonason, Webster, Schmitt, Li & Crysel
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پرسانامة خودتنظیمی :برای سنجش متغیر خودتنظیمی از

را شمایش میدهم تا بتواشم مرد را تحت تأثیر قرار دهم .مفن

پرسانام شوارزر 1داشاگاه فریر برلین ( )1999استفاده شف ه

معمو ً هما شخصی ک ب شظر میرس شیسفتم .پایفایی ایفن

است .این مقیاس ده سؤال با چهار پاس ( -1کامالً غلفط تفا
 -4کامالً درست) دارد و همرما تنظیم توج و تنظیم هیجا

مقیاس توسط آکفرمن ( )1979در  4مطالعف بفین  0/ 73الفی
 0/74ب دست آم ه است .در این مطالع شیفر آلففای کروشکفا

را مورد سنجش قرار می ده و با مهارت مقابل فعال ()0/22

پرسانام  0/271بود.

و باورهففای خودکارآم ف ی تمففومی ( )0/27همکسففتگی دارد
(شوارزر ،ماشفرد و اشمیتر .)1999،ضریب آلفای کروشکا این

روش اجرا و تحلیل دادهه
اطالتات ب روش می اشی و پس از راهنمفایی و توجیف

بازآزمایی بع از شش هفت بر روی شموشف  239شففری 0/72

اتضای گروه شموش شسکت ب شحفوه پاسف بف پرسفش هفا و
تهمیل توسط جمعیت شموشف (داشافجویا (گفردآوری شف .

ووسلو ،پوتگیتر ،تما  ،آلیس و خومفالو )2013( 2شیفر مفورد

پژوهاگر قکل از توزیف پرسافنام هفا پاسف دهنف گا را از

تأیی قرار گرفت است .مقیاس خفودتنظیمی شفوارزر ابتف ا از
زبا اشگلیسی ب فارسفی ترجمف و سفپس بفا شظرخفواهی از

محرماش بود پاس های آشا مطمئن کرد .در تحلیفل دادههفا،

مقیاس با پفژوهش بفر روی  442شففر  0/77و پایفایی آ در
ب دستآم ه است (همفا ) .اتتکفار ایفن مقیفاس در پفژوهش

متخصصین رواشاناسی و زبا اشگلیسی ،بر روی آزمودشی هفا

ز

در دو سطح آمار توصفیفی و آمفار اسفتنکاطی ،از روش هفای
آماری آزمو خی دو ،همکستگی پیرسفو و رگرسفیو چنف

اجرا ش ه است .آلفای کروشکا مقیاس حاضر در این تحقی ،

متغیره استفاده ش و تحلیلها بفا شفر اففرار  SPSS.18اشجفا

 ./247ب دست آم  .دو شموش از این سؤا ت تکفارتاشف از:

گرفت.

من می تواشم جلوی افهاری ک مفاش تمرکفر کفرد بفر روی
اه افم میشود را بگیر  .من روی اه افم متمرکر مفیمفاشم و

ی فتهه
توزی جنسیتی  237شفر آزمودشی تحقی مااب جامع آمفاری
ب صورت  70درص دختر و  30درصف پسفر بفود .میفاشگین

آکرمن )1979( 3با تهمیل و اصال مقیاس خودپایافی 4و بفا
استفاده از آیتم هفای پرسافنام مربفور در داشافگاه فلوریف ا

سنی پاسخگویا ب طور تقریکی  21سفال و مقطف تحصفیلی
اکثریت داشاجویا ( 77/2درص ) کارشناسفی و میفاشگین (و

ت وین گردی  .ایفن مقیفاس  30سفؤالی بفا اسفتفاده از روش

اشحرا

معیار) سنی داشاجویا  .)2/22(20/92بود.

تحلیل تاملی ب  3زیر مقیاس تواشایی اق ا  ،تالش برای اق ا
و اق امات متناقض قابل تقسیم اسفت .دو شموشف از سفؤا ت

درمجموب فقفط  27درصف داشافجویا داشافگاه تلفو
پرشففهی اردبیففل از شففکه هففای اجتمففاتی آشالیففن اسففتفاده

لیهرت  2شمرهای از کفامالً مفوافقم

شمیکنن  70 .درص داشاجویا از وایکر استفاده میکنن و در

ب هیچچیری اجازه شمیدهم ک مرا از شقا و ه فم دور کن .
مقیاس خودارائ گری :پرسافنامة خودارائف گفری توسفط

این پرسانام ک با طی

تا کامالً مخالفم شمرهگذاری میشود و کسب شمفره بفا تر بف

ردی های بع ی ب ترتیب اینستاگرا  ،واتسآپ و فیسبفوک

معنی خودارائ گری با تری است تکارت اش از :من کارهفایی

قرار دارش .

جدول  .1شبکههای اجتماعی (مجازی) مورد استفاده دانشجویان به تفکیک جنسیت
استفاده از شکه های
اجتماتی مجازی
تع اد
پسرا
درص
تع اد
دخترا
درص
جمع به درصد

فیسبوک

وایکر

واتسآپ

تاشگو

توییتر

اینستاگرا

ین

سایر

29
37/7
24
14
21

22
71
97
27
16

17
22/1
39
22/7
22/1

12
19/2
20
11/7
11

13
17/9
12
7
16

20
27
39
22/7
23/7

21
27/3
22
14/2
11/1

11
14/1
14
9
16

2. Vosloo, Potgieter, Temane, Ellis & Khumalo
4. Self-Monitoring

1. Schwarzer
3. Ackerman

نقش خودارائگی ،خودتنظیمی و رگههای تاریک شخصیت ،در پیشبینی وابستگی دانشجویان 17 / ...

بفر اسففاس جف ول شففمارة  ،2وابسفتگی بف شفکه هففای

خودارائ گری شیر با دیگر متغیرها ب ویفژه بفا خودشفیفتگی و

اجتماتی مجازی بفا خفودارائگی و خودشفیفتگی همکسفتگی

ماکیاولیسم ،همکستگی دارد .شتیجة آزمو رگرسفیو (جف ول

مثکت معنیدار و بفا خفودتنظیمی همکسفتگی منففی معنفیدار
دارد .همچنفین بفین خففودتنظیمی بففا همف متغیرهففای مففورد

شففمارة  )2شیففر حففاکی از تففأثیر معنففیدار خففودتنظیمی و
خودارائگی بر پیشبینی وابستگی داشاجویا بف شفکه هفای

بررسففی ،رابطفف منفففی معنففیداری ماففاه ه مففیشففود.

مجازی است.

جدول  .2ماتریس ضریب همبستگی متغیرهای مورد مطالعه
1

3

2

1

1

 .1خودتنظیمی

1

 .2خودارائهگری

-6/611

1

 .3خودشیفتگی

-6/161

***6/316

1

 .1ضداجتماعی

*-6/116

**6/217

***6/331

1

 .1ماکیاولیسم

***-6/219

***6/211

***6/331

***6/161

1

 .1وابستگی به شبکههای اجتماعی

*-6/121

**6/116

*6/121

6/691

6/117

1

1

P<0/05 **p<0/01 ***p<0/001

جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه خودتنظیمی ،خودارائگی و رگههای تاریک شخصیت بر وابستگی به شبکههای
اجتماعی مجازی
خودتنظیمی

B
-0/271

SE
0/134

β
0/127

T
-1/944

P
0/023

خودارائهگری

0/122

0/074

0/124

2/392

0/017

خودشیفتگی

0/093

0/092

0/070

1/011

0/313

ضداجتماعی

0/072

0/143

0/031

0/421

0/722

ماکیاولیسم

0/072

0/172

0/027

0/373

متغیر

2

0/717

R = 0/213, R = 0/045 F= 2/177

بر اساس شتای ج ول  ،3در پاس ب فرضفی اول تحلیفل
رگرسیو چن گاش شاا داد ک خودتنظیمی تواشایی پیشبینی

خودارائ ف گففری و رگ ف هففای شخص فیت قابففل تکیففین اسففت
(.)18/2=F،P>0/02

اتتیاد جواشا ب شکه های اجتماتی مجفازی را دارد (0/124
= .)p≤0/05( )βفرضیة دو یعنی تواشفایی پفیش بینفی اتتیفاد
جواشا ب شکه های اجتماتی مجازی از طری خودارائ گری

بحث و نتیجهگیر
ه پژوهش ،پیشبینی اتتیاد جواشا ب شفکه هفای اجتمفاتی
مجازی بر اساس رگف هفای تاریفک شخصفیت ،خفودتنظیمی و

سو  ،چهفار و پفنجم پفژوهش ،مفورد تأییف قفرار شگرففت

خودارائ گری است .یافت های پژوهش شاا داد خفودارائگی کف

( )p≥0/05و هفیچکف ا از ابعففاد تاریففک شخصفیت تواشففایی

تمایل ب ترض پروفایل در شکه های اجتماتی را تکیین میکنف ،

پیشبینی اتتیاد جواشا بف شفکه هفای اجتمفاتی مجفازی را

با وابستگی ب شکه های اجتماتی همکسفتگی مثکفت معنفیداری

مورد تأییف قفرار گرففت  )p≤0/05( )β= 0/127امفا فرضفیة

ش اشتن  .درمجموب  4/2درص از واریاشس برای وابستگی بف
شففکه هففای اجتمففاتی مجففازی از طریفف خففودتنظیمی،

( )P>0/02دارد .خودتنظیمی شیر ب تنوا مهارت کنترل تهاشف از
دیگر متغیرهای مرتکط و مؤثر بر کاهش وابستگی بف اینترشفت و
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شکه های اجتماتی است ک در ایفن تحقیف  0/127همکسفتگی

در ارتکاطات بین فردی و خود ارائگی است و بر اساس مف ل

بین این دو متغیر مااه ه ش  .همکستگی دروشی زیر مقیاسهفای

خودتنظیمی کساشی ک دچار شقص در کنتفرل خفود ،هسفتن

رگفف هففای تاریففک شخصففیت مثففل همکسففتگی  0/407بففین
ضففف اجتماتی و ماکیاولسفففم و  0/337بف فین خودشفففیفتگی و

ممهن است ب صورت مسفتمر یفا مقطعفی و بف درجف ای از
وابستگی ب شکه های اجتماتی دچار شوش و این وضعیت با

ماکیاولیسم از دیگر شتای این پژوهش است.

آمففوزش و تمففرین قابففل تغییففر اسففت ( روس و همهففارا ،

بففر اسففاس تحلیففل رگرسفیو  ،خففودتنظیمی بف صففورت
معنیداری دارای ق رت پیشبینی وابست ش

ب شفکه هفای

اجتماتی مجازی اسفت .ایفن یافتف هفا بفا تحقیف

 )2003و م اخل آموزشی و شناختی میتواش در کاهش ایفن
وابستگی مؤثر باش .

روس و

تحلیل رگرسیو شقش معنیداری برای ق رت پفیشبینفی

همهارا ( )2003و پژوهش و دیورسن و همهارا ()2012

بف شفکه هفای اجتمفاتی

همسو است .برخال

م ل بیماری ،تئوری خودتنظیمی یفک

خودارائ گری ،برای وابست شف

آشالین شاا میده  .این یافت ها با تحقی جفو و همهفارا
2

م ل بل و خیر برای اتتیاد قائل شیست بله درج ای از شقص

( )2014و تحقیقفات مففک کینفا ،گففرین و گلیسففو ()2002

و شهست در خودتنظیمی میتواش ب درج ای از وابستگی ب
رساش های اجتماتی منجفر گفردد .چفا و همهفارا ()2012

همسو است .شکه های اجتماتی امها خفودارائگی را بفرای
اتضایاا را ففراهم مفیکننف دکمف هفای یفک ،کامنفت و

شاا دادش  ،هیجاشات مثکت و منفی شروبکنن ه و اشگیره برای

اشتراکگذاری ک در آ ها وجود دارد ،ب تنفوا «دکمف هفای

استفاده از شکه های اجتماتی و خودکنترلی ،میاشجی اسفتفاده

خودارائ گری» و اق ا ب استفاده از آ ها ب تنوا «رفتارهفای

بیش از ح شکه های اجتماتی است .این شفکه هفا درواقف

خودارائ گری» در شظفر گرفتف مفیشفوش (لفی ،آ و کفیم ،

7

جایی برای ترمیم ایگوی آسیب دی ه (توما و هنهوک)2011،1

 .)2014بر این اساس می توا گففت اففرادی کف از ویژگفی

میباشن  .خودتنظیمی ب معنی شارسایی در خود پایای رفتار،
قضاوت و ارزیفابی الگفوی مصفر

اففراد (بنف ورا)1927 ،2

خودارائ گری با تری برخوردارش و در خودپایای بف منفاب
بیروشی (شظر مرد ) توج زیادتری شافا مفی دهنف  ،احتمفال

می تواشف شقفش محافظفت کننف ه در برابفر اشفواب اتتیادهفا و

بیاتری دارد ک ب شکه های اجتماتی مجازی وابست گردش .

پیاگیری از وابست ش داشاجویا ب شکه هفای اجتمفاتی
داشت باش  .وابستگی ب ایفن شفکه هفا تفالوه بفر خاصفیت

راهکردهفای خفودارائگی اثربخافی مثکفت و
چراکف هف
مطلوب اجتماتی روی دیگرا ولو با فریب ،واشمود کرد یفا

اشتراک گذاری پروفایل و گفتگوهای بین فردی ،شوتی رفتفار

حتی قرباشی کرد دیگرا است (سابینی )1992 ،همچنفین از

اتتیادی محسوب ش ه و مثل دیگر اتتیادها فق ا کنتفرل بفر

شظر کاپال و هاینلن ( )2009افرادی ک در روابط بین فردی

رفتار و تمل از روی تهاش ها ب وفور دی ه مفیشفود ،از ایفن

چهره ب چهره دارای ماهالتی هسفتن  ،بفرای خفود ارائگفی

منظر اتتیاد ب شکه های اجتماتی ،شوتی اختالل کنترل تهاش

بیاتر ب اینترشت وابستگی پی ا مفیکننف و از اینترشفت بفرای

7

محسفففوب مف فیشفففود (شفففاپیرو و مسفففهفایل  )2003 ،3و

تنظیم خلف خفود بهفره مفی برشف ؛ زیفرا خودارائف گفری در

خودتنظیمی ب تنوا تواشایی مهار تهاش ها و امیفال اتتیفادآور

شکه های مجازی ب آ ها اجازه می ده با تصویر دلخفواهی

می تواش در کاهش این وابستگی مفؤثر باشف مف ل شفناختی

ک از خودشا ب شمایش میگذارش  ،ب و شگراشی از ارزیفابی

سوءمصففر اینترشففت ،شقففش تنظففیم هیجففا در شهسففت
خودتنظیمی افراد وابست ب اینترشت و شکه های اجتمفاتی را

مرد  ،در روابفط اجتمفاتی مجفازی موفف تمفل کننف  .لفذا
پیشبینیپذیفری اتتیفاد ب شکه هفای اجتمفاتی مجفازی بفر

ب خوبی شاا داده است؛ لی و پری )2004( 4معتق ش استفاده

اساس متغیر خودارائ گری ،شاا میده ک شیاز داشافجویا

از اینترشففت بففرای تنظ فیم خل ف از توامففل اصففلی شقففص در

ب ارائة تصویری مناسبتر از خود از د یل گفرایش بف ایفن

خودتنظیمی و مهاشیسمی برای کاهش اضطراب و افسردگفی

شکه هففا است و با کاهش ایففن شیففاز از طفری افففرایش

2. Bandura
4. Lee & Perry
6. Lee, Ahn, & Kim

1. Toma & Hancock
3. Shapiro & Maxﬁeld
5. McKenna, Green & Gleason
7. Kaplan & Haenlein
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اتتمادب شفس و پذیرش خود واقعفی و ...مفی تفوا از اتتیفاد

برای آسیب پذیری داشاجویا در مقابل وابستگی ب شکه های

جواشا ب شکه های اجتماتی مجازی جلوگیری شمود.

اجتماتی مجازی باشن  .خودشفیفتگی ،از طریف دسفتکفاری

از بین رگ های تاریک شخصیت ،خودشیفتگی بفا 0/122
بیاترین وابستگی را با اتتیاد ب شفکه هفای اجتمفاتی شافا

تصویر خود و دروغگویی درباره گذشت و یا تهنیکهای بهتفر
3
ظاهر ش در شکه های اجتماتی ،با خودارائ گری گرینافی

می ده  .یافت های تحقی حاضفر همسفو بفا تحقیف ریفا و

مرتکط میشود (جوشاسو و همهارا )2014،؛ ب تکفارتدیگفر،

ژشوس ( )2011و فاکس و روشی ( )2012و بوفاردی و کمپفل

تمایل افراد خودشیفت ب خودارائ گری دلکخفواهی و اشتخفابی،

( )2002است .شیاز فراوا افراد خودشیفت ب موردتوج قفرار

همکستگی خودشیفتگی با این متغیفر را در پفیشبینفی وابسفت

گرفتن از سوی دیگرا و شگراشی برای ایجاد یک خوداشگفاره

ش

اغراق آمیر مثکت ،باتث میشود این افراد شکه های اجتمفاتی

کاهش شاخص ها و ویژگیهای خودارائگی منفی و شیر ارتقای

را فضایی مناسب بفرای ابفراز ویژگفیهفا و ارضفاء شیازهفای

سطح خودتنظیمی از قکیل خودپایای و خودکنترلی ،مفی تفوا

خویش دی ه و در ایفن فضفاها بف فعالیفت بیافتر بپردازشف

در پیاففگیری از وابسففتگی جواشففا بف ایففن شففکه هففا کف در

(بایکی .)2002 ،1دو بع مهم خودشفیفتگی (خفودبرر بینفی
اغراقآمیر و استحقاق فراوا ) تالوه بر ارتکاط معنیداری کف

با استفاده از شکه هفای اجتمفاتی دارشف  ،پفیشبینفی کننف ه

داشاجویا ب شکه هفای اجتمفاتی شافا مفیدهف  .بفا

تملهرد تحصیلی و سفالمت روابفط اجتمفاتی تفأثیر مخربفی
میگذارد ،گا تملی برداشت.
بففا تنایففت ب ف امهففا پ فیشبینففی وابسففتگی جواشففا ب ف

رفتارهای ض اجتماتی در شکه های مجازی شیفر مفیباشفن .

شکه های اجتماتی مجفازی و آسفیب پفذیری آ هفا از روی

شفکه هففای مجففازی مفیتواشنف شیفاز ففراوا ایفن افففراد بف

مؤلف های شخصیتی (خودارائ گری) و خودتنظیمی ،می تفوا

خودارائگی و ارتقای خود را برآورده کنن و کساشی ک بیاتر

با برشام های آموزشی و کارگاه های آموزشفی بفا موضفوتات

در جستجوی توج هستن  ،احتمال بیاتری دارد کف درگیفر

«روا شناسی خود» اق امات پیافگیراش ای در خصفوص ایفن

شکه های اجتماتی و رفتارهفای ضف اجتماتی در آ بافوش

پ ی ه رو ب رش اشجا داد.

(کارپنتر .)2012 ،2شکه های اجتماتی ،شیاز اففراد خودشفیفت

یهی از مح ودیتهای این تحقی گذشفت مف ت زمفا

ب خودافرایی و رفتارهای سطحی را برآورده میکنن (ریا و
ژشوس )2011،و ب اتضای خود این اجفازه را مفیدهنف کف

ب فیش از یففک سففال از اجففرای آ اسففت چراک ف در حففوزه
شکه هفای اجتمفاتی ،سفرتت تغییفرات بسفیار بفا بفوده و

خود را ایف هآلسفازی کفرده و پروفایلافا را بهتفر از آشچف

گذشت زما ممهن است در تغییر شفوب و میفرا اسفتفاده از

هستن ارائ شماین (شادکارینی و هافمن )2012،بر این اسفاس

شکه های اجتماتی اثرگذار باش  .الکت ایفن تفأثیر در ارتکفاط

اتتیاد ب شکه هفای مجفازی بفا خودارائف گفری شیفر ارتکفاط

بین متغیرها قابل مالحظ شخواه بود .با تنایت بف گسفترش

مییاب  .مطاب تحلیل رگرسیو اشجا ش ه ،س رگف تاریفک

روزافففرو اسففتفاده از اپلهیاففنهففای آشالیففن و شففکه هففای

شخصففیت ،تواشففایی پففیشبینففی وابسففتگی داشاففجویا بفف

اجتماتی مجازی و تغییر سری ذائق کاربرا  ،ز اسفت کف

شففکه هففای اجتمففاتی مجففازی را ش اشففتن  .فففاکس و روشفی

پففژوهشهففای ج یفف تری در خصففوص میففرا اسففتفاده از

( )2012شیر بین ماکیاولیسم و حضور در شکه های اجتمفاتی

شکه های اجتماتی و د یل وابستگی جواشا بف شفکه هفای

مجازی رابط معنیداری پیف ا شهفرد و در تلفت ایفن مسفئل
گفت ش ه ک شای ارتکاطات مکتنی بر این شفکه هفا ،بف طفور

مجازی و ارتکاط وابستگی جواشا ب شکه های اجتمفاتی بفا
متغیرهففای مربففوط ب ف «خویاففتن »4اشجففا گیففرد .همچن فین

تمومی برای دسترسی آ ها ب اه افاا سودمن شیست شای

جمعیففت شموش ف تحقیف شففامل داشاففجویا داشاففگاه تلففو

ارتکاطففات چهففره بفف چهففره بففرای دارشفف گا شخصففیت

پرشهی اردبیل بوده و در تعمیم یافت ها ب کل داشاجویا یفا

ماکیاولیستی ،مفی تر باش .

جواشا بایستی احتیاط شمود و در ایفن خصفوص ز اسفت

درمجموب می توا گفت ویژگی شخصیتی خودارائ گری و

تحقیقات گستردهتری صورت گیرد.
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