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Abstract 

The aim of the study was to provide a model for prediction of addiction to 

social media based on tendency toward narcissistic personality and the 

need to communicate with mediation the approval of students. The 

descriptive research method and a sample of correlation schemes. The 

statistical population included all male and female high school students 

living in Tehran, and 300 students were selected applying multi-stage 

cluster random method. Research tools include: We employed the 

questionnaire of the tendency and extent of application of Momeni and 

Taghi Lou social Media (2016), Narcissist Personality Questionnaire,40-

item version (NPI-40) (1988), Relationship Scale of primary needs Deci 

and Ryan (2000), the Confirmation Scale of the Questionnaire Ineffective 

Attitudes Ebrahimi & musavi (2008). The findings showed that there is a 

significant effect between tendency toward narcissistic personality, the 

need to communicate and the approval with social media addiction 

(p=0/01). Also, the proposed model had a good fit (2/df=2/87, 

CFI=0.925, AGFI=0/887, GFI=0.973, RMSEA=0.079) and the results 

support the mediating role of the approval in relation to narcissistic 

personality and the need for communication and social media addiction. 

The conclusion was that the hypothetical research model was well-adapted 

using structural equation modeling (SEM), and the main research 

hypothesis was confirmed. According to the research results, in order to 

reduce addiction to social networks, the satisfaction of basic psychological 

needs (the need for communication and seeking approval) can be taught to 

families in the context of the parent-child relationship. 
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 چکیده

به  شیبر اساس گرا یاجتماع یهابه شبکه ادیاعت ینیبشیپ یارائه مدل برا، هدف پژوهش حاضر
ان بود. روش آموزدر دانش تأییدطلبیبه  ازین یگریانجیبه ارتباط با م ازیو ن فتهیخودش تیشخص

و  رآموزان دختشامل دانش یبود. جامعه آمار همبستگی -توصیفیهای و از طرح یفیتوص، پژوهش
 با هاآن نیبود که از ب 1397-98در سال تحصیلی  شهر تهرانوره متوسطه دوم د پایه دهمپسر 

پژوهش  یآموز انتخاب شدند. ابزارهادانش 300ای چندمرحله یاخوشهتصادفی استفاده از روش 
پرسشنامه ، (1395لو ) یو تق یهای اجتماعی مؤمنشامل پرسشنامه گرایش و میزان استفاده از شبکه

 یازهایبه ارتباط پرسشنامه ن ازین اسیمق، (1988) (NPI-40)ای ماده 40 ةنسخ فتهیخودش تیشخص
ناکارآمد  هاینگرشپرسشنامه  یطلب تأیید اسی( و مق2000) Deci and Ryan شناختیروان یاساس
 یهمبستگ تحلیل هایروشهای پژوهش با استفاده از دادهو  ( استفاده شد1387) موسویو  مییابراه

 شیگران معناداری بی تأثیرهای پژوهش نشان داد که یافتهقرار گرفتند.  موردبررسی ریمس لیو تحل
ی وجود اجتماع یهابه شبکه ادیعتبا ا تأییدطلبیبه  ازینو  به ارتباط ازیو ن فتهیخودش تیبه شخص
، 2=27/106) بوده برخوردار مطلوبی برازش از پیشنهادی مدل همچنین(. p=01/0دارد )

87/2=df/2 ،925/0 =CFI، 973/0 =GFI ،887/0 =AGFI  079/0و =RMSEA  )نقش از نتایج و 

ی اجتماع یهابه شبکه ادیعتو نیاز به ارتباط و ا فتهیخودش تیشخص تأثیر در تأییدطلبی میانجیگری
، یاجتماع هایشبکهکاهش اعتیاد به  منظوربهتوان با توجه به نتایج پژوهش می .کندمی حمایت
 یرابطه بافتو  طلبی( را در چارچوب تأییدو  بنیادین )نیاز به ارتباط شناختیروانی زهانیاارضای 

 آموزش داد. هاخانوادهبه  دفرزن -والد

 :کلیدی هایواژه
 آموزانشدان، طلبی تأیید به نیاز، ارتباط به نیاز، خودشیفته شخصیت به گرایش، اجتماعی هایشبکه به اعتیاد

 
 است اسالمی آزاد دانشگاه رودهن واحد شناسیروان رشته دکتری رساله از تهبرگرف حاضر مقاله.
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 مقدمه

های اجتماعی به یک طی چند سال گذشته استفاده از شبکه
فعالیت فراغتی بسیار محبوب در بسیاری از کشورهای جهان 

( و در زندگی Kuss & Griffiths, 2011تبدیل شده است )
را اشغال کرده است. تعداد فضای بیشتری ، روزمره افراد

ای اجتماعی در سراسر جهان در سال های شبکهسایت کاربران
ه شود کمیلیارد نفر بوده است و برآورد می 46/2 حدود 2017

های میلیارد کاربر شبکه 09/3حدود  2021تا پایان سال 
 ,.Men et alدر سراسر جهان وجود داشته باشد ) یاجتماع

تر از تعامالت تعامالت اجتماعی رایجکه (. از آنجایی 2020
مهمی بر شیوه  تأثیراتهای اجتماعی شبکه، اندشده رودررو
زبان و عالیق فردی و همچنین سالمت و ، ارتباط، زندگی

(. از Köse & Doğan, 2019داشته است ) هاآنبهزیستی 
طرفی؛ تکامل اینترنت و کاربردهای آن منجر به افزایش 

های اجتماعی شده است. ورد سایتچشمگیر نگرانی در م
 یک رفتار اعتیادآور در عنوانبههای اجتماعی اعتیاد به شبکه

د مانند ی اعتیاهامؤلفهدربرگیرنده  چراکهنظر گرفته شده است؛ 
(. Andreassen et al., 2017) استدیگر اختالالت اعتیادی 

 ههای اجتماعی با استفادو اجباری از شبکه ازحدبیشاستفاده 
( و Griffiths, 2005های عمومی اعتیاد توضیح داده )از مدل

د بودن در مور ازحدبیشنگرانی »تعریف شده است:  گونهاین
برای  رلکنتغیرقابلرسانه اجتماعی که برگرفته از یک انگیزه 

و اختصاص دادن زمان  ورود به یا استفاده از رسانه اجتماعی
های عی که دیگر حیطهو تالش بسیار زیاد برای رسانه اجتما

 & Andreassen) «دهدقرار می تأثیرزندگی را تحت 

Pallesen, 2014رسد عوامل مختلف شخصیتی و (. به نظر می
اجتماعی  هایشبکهکننده اعتیاد به  بینیپیش تواندیممحیطی 

 باشد.
باشد.  1خودشیفتگی تواندیم، هاکنندهبینییکی از این پیش

سین های نیاز به تحست که به گرایشخودشیفتگی اختاللی ا
فرد به دلیل رفتار  کهیهنگامشود. مربوط می تأییدو 

 به هایشگرایا عدم نظم دهی در مدیریت این  یرناپذانعطاف
به پیامدهای ، خوردیمشکلی مؤثر و مفید شکست 

(. Ogrodniczuk, 2013) شودیممنفی دچار  شناختیروان

                                                           
1. narcissism 

-Zeiglerناپایدار است ) نسبتاًته افراد خودشیف نفساعتمادبه

Hill et al., 2010هنگامی که با  ( و به احتمال بیشتری
شوند واکنش تهاجمی شان روبه رو میتهدیدات خودپنداره

(. افراد Bushman & Baumeister, 1998) دهندنشان می
 بوکیسفخودشیفته در معرض خطر بیشتری برای وابستگی به 

های زیادی را در ( و پستBrailovskaia et al., 2020هستند )
زمان بیشتری را سپری ، کنندمیهای اجتماعی بارگذاری رسانه

ها بیشتری را در این رسانه یهاکنندهدنبال کنند و دوستان/ می
(. استفاده اعتیادآور از McCine & Campbell, 2016دارند )

گی )ویژ «خود»دهنده نیاز فرد به تقویت رسانه اجتماعی نشان
(. Andreassen et al., 2017) استشخصیتی خودشیفته( 

( نشان داد که رابطه مثبتی 1397) و همکاران پژوهش رضاپور
اعی های اجتمبین شخصیت خودشیفته و استفاده از شبکه

 Casaleهای اجتماعی )ساز از شبکهستفاده مشکلمجازی و ا

& Banchi, 2020)  رابطه وجود دارد؛ اما در پژوهشی دیگر
های نشان داده شد که بین خودشیفتگی و استفاده از رسانه

(. Frederick & Zhang, 2019ای وجود ندارد )اجتماعی رابطه
 وان بهفرا نیاز بر مبنی خودشیفته افراد هایویژگی به توجه با

 و خویش ظاهر مورد در زیاد نگرانی، دیگران سوی از توجه
 هایشبکه آنان، مثبت یزآماغراق خودانگارۀ یک ایجاد

 نیازهای ارضای و هاویژگی بروز برای امن فضایی را اجتماعی

پردازند می بیشتر فعالیت به فضاها این در بینند ومی خویش
(Bybee & Prasad, 2008) آنالین بستری ایهشبکه زیرا؛ 

 طریق از خودتنظیمی برای خودشیفته افراد برای ویژه و مناسب

 در بهتر عملکردی درنتیجه و کنندفراهم می اجتماعی ارتباطات

هیجانی  احساس و تعهد برخالف)کردن  خودنمایی زمینة
 .دارند روابط عمیق( در

های اجتماعی برخی رشد اخیر استفاده از سایت، همچنین
ه ک شناختیروانهای مربوط به عدم ارضای نیازهای هاز فرضی

ای شده است را مطرح کرده منجر به چنین استفاده گسترده
 است اجتماعی تأثیرات از شکلی عنوانبهارتباط  است. ادراک

 کند احساس فرد که است این مستلزم نیاز این از رضایتمندی و

ظریه (. در نDeci & Ryan, 2008است ) مهم دیگران برای
یکی از سه نیاز اساسی است  2نیاز به ارتباط، گریخودتعیین

که انسان باید برای رشد سالم و عملکرد بهینه آن را برآورده 

2. need for relatedness 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352853219301695#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352853219301695#!
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 انگیزشی ساختار داشتن (. ارتباطRyan & Deci, 2000سازد )

 به افراد نیاز از فردی میان روابط که زمانی زیرا است؛ مهمی

 در، دهندمی انجام بهتر را یفوظا هاآن، کندمی حمایت تعلق

 شناختیروان مشکالت و شوندمی پذیرترانعطاف استرس برابر

(. مطالعات نشان 1393، و همکاران دارند )حجازی کمتری
اجتماعی  هایشبکهداده است که جوانان اغلب از طریق 

هوشمند با دوستان خود تعامل دارند  هاییگوشمجازی و 
(, 2012Davis .)Davis (0122اظهار داشت که رسانه ) های

دیجیتال فرصت را برای جوانان برای تعامل با دیگران که دارای 
کند. تسهیل می، عقاید و عالئق مشترک هستند، هاارزش

( نشان داد که استفاده از 2012) همکارانو  Abelleraپژوهش 
مثبت مستقیمی بر نیاز به ارتباط داشت.  تأثیر بوکفیس

Subrahmanyan  ( نیز به بررسی رابطه بین 2008) همکارانو
( افرادی که از رودرروتعامالن آنالین و آفالین )یا تعامالت 

 ،های اجتماعی مجازی بودندشبکه یگردو  بوکفیسکاربران 
پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که جوانان از اینترنت برای 

مال تاین اح درنتیجهکنند و حفظ روابط آفالین استفاده می
مسائلی که در تعامالت رودررو وجود  هاآنوجود دارد که 

مطرح نمایند. همچنین؛ در تالش برای  بوکفیسدارد را در 
در تسهیل  هاآن بررسی بیشتر تعامالت اجتماعی آنالین و نقش

( رابطه 2011) همکارانو  Sheldon، ارتباطات اجتماعی
پیدا  به ارتباطو نیاز  بوکفیسمتناقضی را بین استفاده از 

و نتیجه  انگیزه عنوانبهکه نیاز برای ارتباط  صورتینبدکردند. 
 بوکفیساست و محرومیت استفاده از  بوکفیساستفاده از 

ر سطوح باالت بینیپیشمنجر به کاهش رضایت از رابطه و 
 شود. در پژوهش دیگری؛ نیاز به ارتباطمی بوکفیساستفاده از 

ای هفی و معناداری با اعتیاد به شبکهمن طوربهبا دیگران 
(. Manchiraju1 & Sadachar, 2018اجتماعی همراه بود )

( نشان داده شد 1397همچنین در پژوهش ناصری انباردان )
پذیری گری آسیببا میانجی شناختیروانکه نیازهای بنیادین 

های اجتماعی آنالین را تواند اعتیاد به شبکهبه اعتیاد می
 همکارانو  Arpaciی و تبیین کنند. نتایج پژوهش بینپیش

( نیز نشان داد که با افزایش نیاز دانشجویان به اعتیاد به 2018)
ش کاه هاآنپیشرفت و خودمختاری ، میزان تسلط، اینترنت

؛ افزایش نیاز به پیوندجویی و ارتباط با حالبااینیابد. می
 د.ترنت خواهد شدیگران منجر به افزایش احتمال اعتیاد به این

رویکردهای شناختی عموماً بر این نظر مبتنی هستند که 
طیفی از فرایندهای شناختی بهنجار و نابهنجار در رویارویی با 

Alloy & Riskind, ) موقعیت و وضعیت مشخص وجود دارد

ترین تصور رویکردهای شناختی این بنیادی روازاین (.2006
ادهایی است که افراد روابط بین روید، هااست که شناخت

، کنندکنند و هیجاناتی که افراد احساس میتجربه می
ارآمد ناک هاینگرش)یکی از  تأییدطلبی. کندگری میمیانجی

 هایانتظار برآوردن راستای در تالش با ساز افسردگی(زمینه
 عیواق احساسات و نیازها گرفتن نادیده با است همراه دیگران

 ازنظر(. 1382، و همکاران هدیمش پشت) است همراه خود
Beck (1998سبک ) و خودمختاری صورت دو به شخصیتی 
، خودمختاری سبک در. دهدیم نشان را خود ییگرامردم

 دخو از فرد ارزیابی. دارد وجود عملکرد مورد در شدید نگرانی
 نجاما پیشرفت و کنترل میزان، شخصی استقالل ییهپا بر

 دوره در افراد این(. 1380، یخانیان سام از نقل) شودمی
، خود سرزنش، خود از بیزاری، شکست احساس افسردگی
 یدیاامن و دیگران به عالقگییب، پذیرییکتحر، گناه احساس

، خانیانی سام از نقل ؛Personz et al., 1991) کنندمی تجربه را
1380.) 

های همراه درمجموع و با توجه به افزایش ورود تلفن
آن  تبعبههای اینترنتی و رسی آسان به شبکههوشمند و دست

 هایفردی حضوری و صرف زمانکمرنگ شدن ارتباطات بین
 در چنین مؤثردر راستای شناسایی عوامل ، غیرکنترل شده

 ادیعتا بینیپیش یارائه مدل برااین پژوهش با هدف ، شرایطی
 تیشخص به شیبر اساس گرا یهای اجتماعبه شبکه

 در أییدطلبیتبه  ازین یگریانجیبه ارتباط با م ازیو ن فتهیخودش
 آموزان انجام پذیرفت.دانش

 روش

 یابیگوال قیکه از طر بود همبستگی -یفیتوص، روش پژوهش
 نیا یجامعه آمارشد.  ی( بررسSEM) یمعادالت ساختار

ه دور پایه دهمان دختر و پسر آموزدانش یشامل تمام قیتحق
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بود که  1397-98تحصیلی  در سالشهر تهران متوسطه دوم 
 یاهچندمرحل یاخوشه تصادفی استفاده از روش با هاآن نیاز ب

منطقه  22که از  صورت ینابه  .شدند انتخاب آموزدانش 300
منطقه مشخص و از هر منطقه دو مدرسه )یک مدرسه  5، تهران

دخترانه و یک پسرانه( انتخاب شد. سپس از هر مدرسه یک 
نمونه  عنوانبهیازدهم و دوازدهم( ، مهای دهکالس )پایه

 آموزدانش 148دختر و  آموزدانش 152انتخاب شدند. در پایان 
 یبرا قیتحق نایپسر در این پژوهش شرکت کردند. 

گرایش و میزان استفاده  هایاطالعات از پرسشنامه آوریجمع
 تیشخص، (1395لو ) یو تق یهای اجتماعی مؤمناز شبکه

مقیاس خرده، NPI-40 (1988) یاماده 40 ةنسخ فتهیخودش
 Deci شناختیروان یاساس یازهایبه ارتباط پرسشنامه ن ازین

and Ryan  (2011 و )هاینگرشپرسشنامه  یطلب تأیید 
 ( استفاده شد.1387) موسوی و یمیابراهناکارآمد 

 در ادامه بیان شده است. ابزارهای پژوهش
 یاجتماع یهاشبکه استفاده از زانیو م شیگرا پرسشنامه

 یطراح هیگو 18پرسشنامه در  نای (:1395) لو یو تق یمؤمن
 کامالً( تا 1مخالفم ) کامالًای درجه 5 فیط کیکردند که در 

را  یهای اجتماعبه استفاده از شبکه شی( گرا5موافقم )
ی ساختار عامل( 1395)لو  یو تق یمؤمن نی. همچندیسنجمی

و  یابیارز یهای اصلمؤلفه لیتحلاین پرسشنامه را با روش 
الزم  تیاز قابل هگوی 18 از  هیگو 7 درمجموعنشان دادند که 

 یماعهای اجتبه استفاده از شبکه شیگرا ریسنجش متغ یبرا
ای هیگو 11پرسشنامه  یدرون یهمسان هاآن. ستندیبرخوردار ن

 یهمبستگ بیو ضر 82/0کرونباخ  یرا با استفاده از روش آلفا
گزارش  63/0دو هفته( را  ی)با فاصله زمان ییاز باز آزماحاصل 
 نمودند.

 NPI-40ای ماده 40 ةنسخ فتهیخودش تیشخص ةرسشنامپ
سنجش  منظوربه، یدهخود گزارش ةپرسشنام نای (:1988)
 Raskin andتوسط  فتهیخودش تیمرتبط با شخص هاییژگیو

Terry (1988.ساخته شده است ) هفت پرسشنامه شامل  نای
محقّ ، یکشبهره، ییجوبرتری، ییخودنما، اقتدار اسیخرده مق

شود. سؤاالت از صفر تا می ینیو خودب یدبسندگخو، بودن
. نمرۀ صفر نشان دهندۀ فقدان نشانه شوندیگذاری منمره کی

 یجهدرنتاست.  یفتگیخودش ةوجود نشان انگریب کیو نمرۀ 
االتر نشان دهندۀ است که نمرات ب 40نمرات از صفر تا  ةدامن

 قهیدق 15تا  10 نیب NPI-40است اجرای  شتریب یفتگیخودش
است.  15 یال 12 یکل ةنمره برای جامع نیانگیکشد. ممی طول

است و نمرات  18 یال 17برای افراد مشهور  نیانگینمرۀ م
دهند. فرد را نشان می تیشخص یفتگیخودش ةجنب 20باالتر از 

های روانیژگیو ی( در بررس1390) و همکاران اینیصفار
 که دادند نشان در جامعه دانشجویانپرسشنامه  نایی سنج

 تیکل پرسشنامه شخص یدرون یو همسان ییبازآزما ییاپای
نشان  نی. همچناست 77/0و  81/0برابر با  بیبه ترت فتهیخودش

 ةامپرسشنامه با پرسشن نای نمره کل یهمبستگ بیدادند ضرا
و  ییبرونگرا اسیو خرده مق 3-لونیم ینیچند محوری بال

برابر با  بیبه ترت یپنج عامل تیشخص ةپرسشنام ییتوافق جو
همگرای  ییروا انگریمحاسبه شد که ب 68/0و  73/0، 82/0

و  اینیصفار) است فتهیخودش تیشخص ةمناسب پرسشنام
 (.1390، همکاران

 یاساس یازهایبه ارتباط پرسشنامه ن ازیپرسشنامه ن
 21پرسشنامه از  نای Deci and Ryan (2000:) تیشناخروان
 شناختیروان ازین سؤال 7شده است که  لیتشک سؤال

به ارتباط  ازین سؤال 8و  یستگیبه شا ازین سؤال 6، یخودفرمان
 کامالًهای از درج 5 کرتیبر اساس ل سؤاالت. سنجندیرا م

، 15، 11، 7، 4، 3 سؤاالتو  نادرست است کامالًدرست تا 
شوند. گذاری میمعکوس نمره صورتبه 20 و 19، 18، 16

است. دامنه نمرات بین  147و حداکثر  21حداقل امتیاز ممکن 
نمره  ،پایین شناختیرواننیازهای بنیادین  دهندهنشان 42تا  21

و  شناختیرواننیازهای بنیادین  دهندهنشان 105تا  42بین 
 شناختیروانبنیادین  نیازهای دهندهنشان 105نمره باالتر از 

 90/0پرسشنامه مذکور را برابر با  ییایپا باال در فرد است.
(. در پژوهش عرب Deci & Ryan, 2000اند )کرده گزارش

با استفاده از روش  اسیمق نای ییای( پا1396) و همکاران زاده
 یاعتبار برا بیآمد. ضرا به دست 73/0نباخ برابر با وکر یآلفا
فاده از به ارتباط با است ازیو ن یستگیشا، یرمانهای خودففهمؤل
آمد.  به دست 84/0و  79/0، 63/0 بیبه ترت کرونباخ یآلفا

ر نمره ه یهمبستگ، اسیمق ناییی روا یجهت بررس نیهمچن
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 بیآن محاسبه شد و دامنه ضرا اسیسؤال با نمره خرده مق
 72/0 یستگیشابه  ازین، 76/0تا  68/0 یبه خودفرمان ازین یبرا
 پرسشنامه. آمد به دست 68/0تا  49/0به ارتباط  ازیو ن 84/0تا 

 روایی از و شده اجرا ایرانی دانشجویان و مدیران هاینمونه در

آلفای آن بین  کهیطوربه .است برخوردار مطلوبی پایایی و
 (.Ghorbani & Watson, 2004در نوسان بود ) 79/0و  74/0

 مییبراها، ناکارآمد هایگرشنپرسشنامه  تأییدطلبیپرسشنامه 
ای فـرم الف جهت هیگو 40پرسشنامه  نای (:1387)موسوی و 

آن  ینجسروان تیفیک و هیته یرانای ینیبال تیکاربرد در جمع
شهر  پزشکیروان هایبه درمانگاه کنندهمراجعه بیمار 80در 

جمله است  26 یدارا تأییدطلبیپرسشنامه شد.  تأییداصفهان 
ای به آن پاسخ درجه 7 کرتیل اسیبر اساس مق یدنکه آزمو

، مموافق کامالًهای نهیپاسخ خود را با گز یآزمودن یعنیدهد می
 اریبس، مخالفم یاندک، تفاوتمیب، مموافق یاندک، موافقم اریبس

 یگذارنمره یو برا کندیمخالفم مشخص م کامالًمخالفم و 

 ،موافقم کامالًبه  یعنیشود؛ داده می ازیامت 7تا  1پرسشنامه از 
این  .ردیگتعلق می 1مخالفم نمرۀ  کامالًتا  بیو به ترت 7نمرۀ 

ی نیاز به راض، تأییدطلبی، گراییمقیاس دارای چهار عامل کمال
ارزشیابی عملکرد است.  -پذیریکردن دیگران و آسیب

 یهمبستگ یبو ضر r=92/0کرونباخ آن برابر با  یآلفا بیضر
ا ب یهمبستگ قیآن از طر ینیبـشیپ یــیو روا یبا فــرم اصل

به  r=56/0 مارانیبریو غ مارانیدر گروه ب GHQ-28 نمرات
 (.1387، )ابراهیمی و موسویآمد  دست

 هایافته

 نیب یهمبستگ بیانحراف استاندارد و ضرا، نیانگیم 1 جدول 
 فتهیخودش تیهای شخصپژوهش شامل مؤلفه یرهایمتغ

، یکشبهره، محق بودن، یطلبیرترب، ییخودنما، اقتدار)
های به شبکه ادیبه ارتباط و اعت ازین، و غرور( یخودبسندگ

دهد.را نشان می یاجتماع

 .1جدول 

 همبستگی ضرایب و تحمل ضریب و واریانس تورم کشیدگی، چولگی، استاندارد، انحراف میانگین،

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرهای تحقیق

           - اقتدار-تهخودشیف یتشخص .1
          - 53/0** خودنمایی-خودشیفته یتشخص .2
         - 49/0** 56/0** برتری طلبی-خودشیفته یتشخص .3
        - 56/0** 40/0** 41/0** محق بودن-خودشیفته یتشخص .4
       - 31/0** 39/0** 36/0** 31/0** بهره کشی-خودشیفته یتشخص .5
      - 59/0** 37/0** 23/0** 29/0** 34/0** خودبسندگی-دشیفتهخو یتشخص .6

     - 58/0** 51/0** 25/0** 20/0** 22/0** 26/0** غرور-خودشیفته یتشخص .7
    - -30/0** -25/0** -23/0** -19/0** -20/0** -14/0* -23/0** به ارتباط یازن .8
   - -24/0** 10/0 14/0* 24/0** 24/0** 19/0** 19/0** 10/0 دیگران تأییدنیاز به  -طلبی تأیید .9

  - 37/0** -10/0 03/0 06/0 11/0 03/0 06/0 07/0 -07/0 ننیاز به راضی کردن دیگرا -طلبی تأیید .10
 - 11/0* 29/0** -34/0** 23/0** 29/0** 28/0** 29/0** 18/0** 32/0** 26/0** های اجتماعیبه شبکه یاداعت .11

 08/37 14/19 39/15 90/58 79/1 61/2 80/1 44/2 19/2 24/2 42/3 میانگین
 34/7 16/5 22/4 46/18 92/0 30/1 06/1 40/1 42/1 49/1 93/1 انحراف استاندارد

 24/0 32/0 -40/0 09/0 -32/0 -06/0 05/0 -19/0 25/0 42/0 -07/0 چولگی
 59/0 -53/0 -05/0 -30/1 -75/0 54/0 -38/0 -46/0 -98/0 -26/0 -04/1 کشیدگی

 - 81/0 75/0 69/0 60/0 48/0 50/0 58/0 50/0 62/0 55/0 تورم واریانس
 - 23/1 33/1 45/1 68/1 09/2 99/1 74/1 99/1 62/1 81/1 ضریب تحمل

 01/0> P**، 50/0> P* 
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شخصیت  گانههفتهای دهد که مؤلفهنشان می 1جدول 
با اعتیاد  01/0مثبت و در سطح معناداری  صورتبهخودشیفته 

 ورتصبهاند. نیاز به ارتباط های اجتماعی همبستهبه شبکه
 های اجتماعیبا اعتیاد به شبکه 01/0منفی و در سطح معناداری 

طلبی  یدتأیدیگران  تأییدمؤلفه نیاز به  درنهایتهمبسته بود. 
و مؤلفه نیاز به  05/0مثبت و در سطح معناداری  صورتبه

مثبت و در سطح  صورتبهن متغیر راضی کردن دیگران آ
های اجتماعی در نوجوانان با اعتیاد به شبکه 01/0معناداری 

 همبسته بودند.
های کامل به داده شدهگمهای این پژوهش نسبت دادهدر 

 از روش شدهگمدرصد بود و برای مقابله با مقادیر  5کمتر از 
 1ج جدول ( استفاده شد. منطبق بر نتایEM) «1بیشینه انتظار»

بود که نشان  ± 2متغیرها در فاصله  یدگیو کشمقادیر چولگی 
دهد شکل توزیع متغیرهای پژوهش حاضر نزدیک به نرمال می

 بینیشپهای است. مقادیر عامل تورم واریانس همه متغیر
 هاآنو ضریب تحمل مربوط به هر یک از  1/0از  تربزرگ

بودن  هم خطیضه دهد مفروبود که نشان می 10از  ترکوچک
های پژوهش حاضر برقرار بوده است. مقادیر در بین داده

« 2فاصله مهلنوبایس»چولگی و کشیدگی مربوط به اطالعات 
این یافته بیانگر ، آمد به دست 67/0و  82/0به ترتیب برابر با 

های چند متغیری در برقراری مفروضه نرمال بودن توزیع داده
 هاست.بین داده

با استفاده از  هاداده، های تحلیلیابی مفروضهپس از ارز
 پژوهش یندر ایابی معادالت ساختاری تحلیل شد. روش مدل

طلبی  ییدتأمتغیرهای مکنون گرایش به شخصیت خودشیفته و 
دادند و چنین فرض گیری پژوهش را تشکیل میمدل اندازه

شده بود که متغیر مکنون گرایش به شخصیت خودشیفته 
حق م، طلبییبرتر، خودنمایی، نشانگرهای اقتدار یلهوسبه

 أییدتخودبسندگی و غرور و متغیر مکنون ، یکشبهره، بودن
ه راضی دیگران و نیاز ب تأییدنشانگرهای نیاز به  یلهوسبهطلبی 

شود. چگونگی برازش مدل کردن دیگران سنجیده می
 افزاررمن با استفاده از ییدیتأتحلیل عاملی  یلهوسبهگیری اندازه

AMOS 24.0  و برآورد بیشینه احتمال(ML)  مورد ارزیابی
گیری های برازندگی مدل اندازهشاخص 2قرار گرفت. جدول 

دهد.را نشان می

 .2 جدول

 گیریاندازه مدل برازش هایشاخص
 3نقطه برش گیریاندازه شدهاصالحمدل  گیری اولیهمدل اندازه های برازندگیشاخص

  اصالح سوم اصالح دوم اصالح اول
 - 27/62 30/114 43/144 12/211 4مجذور کای

 - 23 24 25 26 درجه آزادی مدل
5df/2 12/8 78/5 76/4 71/2  3کمتر از 

6GFI 840/0 904/0 923/0 955/0 < 90/0 
7AGFI 724/0 828/0 855/0 912/0 < 850/0 

8CFI 765/0 849/0 855/0 950/0 < 90/0 
9RMSEA 155/0 127/0 113/0 076/0 > 08/0 

 
های از شاخص یکیچهدهد که نشان می 2جدول 

 قبولقابلاز برازش  ییدیتأبرازندگی حاصل از تحلیل عاملی 
حمایت  شدهیگردآورهای گیری اولیه با دادهمدل اندازه

                                                           
1. Expectation maximization imputation 
2. Mahalanobis distance (D) 

 (2016نقاط برش براساس دیدگاه کالین ). 3
4. Chi-Squre 

 ،df/2 ،765/0 =CFI ،724/0 =AGFI=12/8کند )نمی
840/0 =GFI  155/0و =RMSEAین دلیل مدل (. به هم

کوواریانس بین خطاهای نشانگرهای  یجادبا اگیری اندازه

5. normed chi-square 
6. Goodness fit index 
7. Adjusted goodness fit index 
8. Comparative fit index 
9. Root mean square error of approximation 
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و خودبسندگی  یکشبهره، خودبسندگی و غرور )مرحله اول(
و غرور )مرحله سوم( در سه مرحله  یکشبهره، )مرحله دوم(

آمد که  به دستهای برازندگی شاخص درنهایتاصالح و 
های هگیری پژوهش با داددهد مدل اندازهنشان می

= df/2 ،950/0=71/2) دارد قبولقابلبرازش  شدهیگردآور
CFI ،912/0 =AGFI، 955/0 =GFI  076/0و =RMSEA  .)

گیری باالترین بار عاملی متعلق به گفتنی است در مدل اندازه
طلبی و  تأیید( β=948/0دیگران ) تأییدنشانگر نیاز به 

( β=351/0)بار عاملی متعلق به نشانگر غرور  ترینپایین
 همه بارهای عاملی دیگرعبارتبهشخصیت خودشیفته بود. 

بوده و بنابراین همه نشانگرهای مدل  32/0از  تربزرگ
گیری متغیرهای مکنون گیری از توان الزم برای اندازهاندازه

 پژوهش حاضر برخوردار بودند.

این پژوهش چنان فرض شده بود که در مدل ساختاری 
 گرییانجیم با ارتباط به ازین و فتهیخودش تیشخص به شیگرا

 نوجوانان دررا  یاجتماعهای شبکه به ادیاعت، تأییدطلبی به ازین
کند. مدل ساختاری پژوهش با استفاده از روش بینی میپیش
یابی معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفت و مدل

های برازندگی حاصل از تحلیل نشان داد که مدل شاخص
دارد  قبولقابلبرازش  شدهیگردآورهای ی با دادهساختار

(27/106=2 ،87/2=df/2، 925/0 =CFI، 973/0 =GFI ،
887/0 =AGFI  079/0و =RMSEA  ضرایب  3(. جدول

مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ، مسیر کل
 دهد.ساختاری را نشان می

 .3 جدول

 ساختاری مدل در پژوهش متغیرهای بین قیمغیرمست و مستقیم و کل مسیر ضرایب
 B S.E β sig بینپیشمتغیر  ضرایب مسیر

 001/0 -248/0 021/0 -099/0 های اجتماعیاعتیاد به شبکه نیاز به ارتباط کل
 001/0 306/0 423/0 672/1 های اجتماعیاعتیاد به شبکه  شخصیت خودشیفته

 005/0 -187/0 024/0 -074/0 های اجتماعیاعتیاد به شبکه نیاز به ارتباط مستقیم
 06/0 232/0 421/0 268/1 های اجتماعیاعتیاد به شبکه  شخصیت خودشیفته

 006/0 -218/0 013/0 -037/0 طلبی تأیید نیاز به ارتباط
 004/0 265/0 253/0 623/0 طلبی تأیید  شخصیت خودشیفته

 006/0 280/0 335/0 648/0 عیهای اجتمااعتیاد به شبکه طلبی  تأیید
 011/0 -061/0 011/0 -024/0 های اجتماعیاعتیاد به شبکه نیاز به ارتباط غیرمستقیم

 009/0 074/0 159/0 404/0 های اجتماعیاعتیاد به شبکه  شخصیت خودشیفته

 
ضریب مسیر کل بین شخصیت  3نتایج جدول  بر اساس
های یاد به شبکه( و اعتp ،306/0=β<01/0خودشیفته )

اجتماعی مثبت و ضریب مسیر کل بین نیاز به ارتباط 
(01/0>p ،248/0-=βو اعتیاد به شبکه ) های اجتماعی منفی

 أییدتمعنادار است. همچنین ضریب مسیر بین  01/0و در سطح 
 01/0های اجتماعی مثبت و در سطح طلبی و اعتیاد به شبکه

 3نتایج جدول  نهایتدر(. p ،280/0=β<01/0معنادار بود )
تباط و نیاز به ار بین غیرمستقیمدهد که ضریب مسیر نشان می

( منفی و p ،061/0-=β<05/0های اجتماعی )اعتیاد به شبکه

بین شخصیت  غیرمستقیمو ضریب مسیر  05/0در سطح 
، p<01/0های اجتماعی )خودشیفته و اعتیاد به شبکه

074/0=β هایافتهاین ست. معنادار ا 01/0( مثبت و در سطح 
یت طلبی رابطه بین گرایش به شخص تأییدبیانگر آن است که 

مثبت  صورتبههای اجتماعی را خودشیفته با اعتیاد به شبکه
های اجتماعی را و رابطه نیاز به ارتباط و اعتیاد به شبکه

مدل  1کند. شکل گری میمنفی و معنادار میانجی صورتبه
، هن گرایش به شخصیت خودشیفتپژوهش در تبیین روابط بی
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ماعی در های اجتطلبی و اعتیاد به شبکه تأیید، نیاز به ارتباط
 دهد. نوجوانان را نشان می

 .1 شکل

 های استانداردنمره بر اساسمدل ساختاری پژوهش و ضرایب مسیر متغیرها 

 
 

 گیرینتیجهبحث و 

 تیصخبه ش شیگرا، پژوهش ینشان داد که مدل ساختار جینتا
، أییدطلبیتبه  ازین یگریانجیبه ارتباط با م ازیو ن فتهیخودش

کند یم ینیبشیرا در نوجوانان پ یهای اجتماعبه شبکه ادیاعت
. در این پژوهش وجود برازش دارد شدهیگردآورهای با داده
های و معنادار بین خودشیفتگی و اعتیاد به شبکه مثبترابطه 

گرفت که همخوان با پژوهش قرار  تأییداجتماعی مورد 
Casale and Banchi (2020بود. فرد ) خودشیفته به محبت، 

تصدیق و توجه دیگران نیاز دارد و از انجام هر کاری ، تأیید
که در آن اطمینان به برانگیختن تحسین دیگران نداشته باشد 

 شودمی «ییگوتملقرواج ». این ضعف باعث کندیمرهیز پ
(Baron, 2006 ،1396، یترجمه کریم.)  اکثراً افرادیچنین 

 هستند و تفاوتیبناآگاه و ، ت به نیازهای واقعی خودبنس
توجه و تمجید ، ستایش، سزاوار عشق و محبت، اعتقاد دارند

 & Rosenthal) هستند، کنندبیش از آنچه دریافت می

Pittinsky, 2006.) ر چت و دیگاینستاگرام و اسنپ، بوکفیس
های عرصه عنوانبهمجازی ممکن است  هایهای شبکهبرنامه

 ارتقادهنده هایفعالیتآل برای افرادی که از اجتماعی ایده

 قرار بگیرد مورداستفادهشود برند و جذب میلذت می ایگو
(Ryan & Xenos, 2011چراکه .) ها به افراد این این شبکه

بازخورد  بر اساسخودشان را  ایگوی تا دهندامکان را می
ن بنابرای؛ تعداد زیادی از افراد دیگر تقویت کنند فوری از

خودشیفته از  هاییژگیوتوان تصور کرد که افراد با می
الین های آنزیرا این شبکه، کنندهای اجتماعی استفاده میرسانه

ه برآورد هاآناحساس خودآرمانی  تأییدنیاز به وابستگی و 
 شینما، همچنین (.Andreassen et al., 2017سازد )می

 به های اجتماعی مجازیشبکهدر  یارتباطات اجتماع یعموم
خود را  یها و تعامالت اجتماعدهد شبکهیافراد امکان م
شود افراد یامر باعث م نیا که کنند شیمایمشاهده و پ

 و یسطح یهایاز دوست یادیبا حفظ تعداد ز فتهیخودش
 ,Buffardi & Campbellاحساس محبوبیت کنند )، موقتی

2008.) 
 که دهدمی نشان تحقیق این از آمدهدستبه نتایج، همچنین

 هایکهشب به اعتیاد و ارتباط به نیاز بین کل یرمس ضریب
 اساس این بر. است معنادار 01/0 سطح در و منفی اجتماعی

 ارتباط به نیاز که شد گیرینتیجه چنین سوم فرضیه آزمون در
 هایشبکه به اعتیاد معنادار و منفی صورتبه نوجوانان در
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 هرروز، جدید روابط ایجاد فرایند .کندیم بینیپیش را اجتماعی
 دونب اوقات گاهی اگرچه. افتدمی اتفاق زیادی تفکر بدون و

 ایدهپیچی بسیار فرایند عبارتی به، دهدمی رخ زیادی تالش
هستند  مواجه آن با خود زندگی در هرروز افراد که است

 بهتمایل  (.1395، و حبیبیبهادری خسروشاهی )
خود  آشکارسازی و مباحث از وسیعی طیف گذاریاشتراک

منجر به افزایش ارتباطات بین فردی شود. نیازهای  تواندمی
برآورده نشده در زندگی منجر به افزایش فشار روانی بر افراد 

افراد برای رفع  شودمیخود باعث  نوبهبهکه این  شودمی
ترنت مراجعه کنند و یک چرخه معیوب نیازهای خود به این

ی دیگر هایراهرا از یافتن  هاآن. این امر شودمیاینترنت ایجاد 
را  مؤثرو مداخله  کندمیبرای رفع نیازهای خود جلوگیری 

ینترنت از ا سازمسئلهو بیشتر توسعه استفاده  سازدمیمسدود 
 (.Ko et al., 2012) سازدمیرا ارتقا 
مسیر حاکی از رابطه مثبت و  ضریب از مدهآدستبه نتایج

 ست. درا اجتماعی هایشبکه به اعتیاد و تأییدطلبی بین معنادار
 تأیید ظرین مبانی گرفتن نظر در به توجه با یافته این تبیین
 سوی از دنش تأیید به نیاز انسان که است این بیانگر که طلبی

 تربه را هاسانان حال دیگران توجه و تأیید اصالً، دارد دیگران
 این بطل تأیید افراد و طلبی تأیید اساسی مشکل اما کندیم

 ریگیتصمیم یکسر  بر یا خاصی موقعیت در اگر که است
 مشکل و یختگیرهمبه دچار ندهد تأیید هاآن به کسی

 یماعاجت یهاشبکه به اعتیاد معناداری در مبانی این و شوندیم
، افسردگی و شدید تنهایی اساحس .دارد مستقیم اثر نوجوانان

 تنهایی احساس که مرتبط است. افرادی اینترنت به اعتیاد با

 شاید، شوندیم طرد دیگران سوی از دائم و کنندمی شدید

 به آوردن روی موجود هاییتواقع از برای فرار راه بهترین

(. بر اساس Nalwa & Anand, 2003باشد ) مجازی دنیای
در  شانیاجتماعافرادی که تعامالت  1فرضیه جبران اجتماعی

آن را با استفاده از  یادزاحتمالبهدنیای واقعی ناکافی است 
 کنندمیافراطی جبران  طوربهاجتماعی آنالین  هایشبکه

(Valkenburg & Peter, 2007) بنابراین این افراد از ؛
ابزار جبران اجتماعی استفاده  عنوانبهاجتماعی  هایشبکه

 دهکننیتتقویک  عنوانبهاجتماعی هم  هایشبکه و کنندمی
یک  عنوانبهمنفی برای رهایی از اضطراب اجتماعی و هم 

                                                           
1. social compensation 

مثبت از طریق فراهم نمودن دوستان جدیدی  کنندهیتتقو
 ,McKenna & Bargh) کندمیبرای تعامالت اجتماعی عمل 

2000.) 
های این پژوهش انتخاب جامعه آماری یکی از محدودیت

شود در آموزان شهر تهران بود. پیشنهاد میبه دانش محدود
جامعه آماری شامل تمام کاربران ایرانی که  یندهآ هایپژوهش

قرار  موردپژوهش، کنندهای اجتماعی استفاده میاز شبکه
های جنسیتی بین همچنین امکان بررسی تفاوتگیرند. 

 آموزان نوجوان دختر و پسر وجود نداشت. با توجه بهدانش
آموزان نوجوان شهر تهران دانشاینکه این پژوهش بر روی 

شود در جوامع دیگر و با بررسی پیشنهاد می، شده استانجام
 شودهمچنین پیشنهاد میهای جنسیتی انجام شود. تفاوت

 ارتباط سنجش منظوربه طولی و کیفی نوع بیشتری از مطالعات

 به داعتیا و وخوخلق، افسردگی، سالمت روان مستقیم

 بعدی هایپژوهشصورت پذیرد و  اجتماعی هایشبکه

بنیادین و اعتیاد به  شناختیروانی نیازها ارضای رابطهبررسی 
 دفرزن -والد یرابطه بافتو  های اجتماعی در چارچوبشبکه

 نیز مدنظر قرار دهند. را

 سپاسگزاری

 تشکر از همة عزیزانی که در این پژوهش یاری نمودند.

 تعارض منافع

 ندارد. یپژوهش حاضر تعارض منافع

 منابع

 26یابی نسخه  و اعتبار(. تهیه 1387غ. )، و موسوی .ا ،ابراهیمی
ساختار   (DAS-26)ناکارآمد  هاینگرشگویه ای مقیاس 

)در بیماران سرپایی  ییو رواپایایی ، عاملی
دانشگاه علوم پزشکی  یپژوهشمجله علمی  .پزشکیروان
 .28-20 ،(5)21 ،ایالم

 .اجتماعی نشناسیارو(. 2006) ن. ،برنسکامپ و .د، بیرن، .ر، بارون
 .روان نشر تهران: (.1396) .کریمی یوسف ترجمه

 آموزش تأثیر (.1395) .ر، کلیبر حبیبی و .ج، خسروشاهی بهادری
 اییخودافش و زندگی معناداری بر تعهد و پذیرش بر مبتنی
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شناسی روان. ذهنی توانکم فرزند دارای مادران در هیجانی
 .105-83(، 23)6، افراد استثنایی

، مریدپور و ا. ع.، اصغرنژادفرید ،ر.، یزدان دوست ،م.، پشت مشهدی
رفتاری بر  -اثربخشی درمان شناختی (.1382د. )
ال افسردگی در بیماران مبت عالئمو  تأییدطلبی، ییگراکمال

 .32-22، (3)9، اندیشه و رفتار .به اختالل درد
 ایواسطه نقش (.1393) ج.، امانی . وم، نجفی صالح، .ا، حجازی

 شناختیروان بنیادین نیازهای بین رابطه در درونی انگیزش

 .88-77، (9)2، معاصر شناسیروان زندگی. از رضایت و

 (. رابطة1397ح. ) غ.، انتصار فومنی و .م. م، ذاکری، .ر، رضاپور

 تعامالت ادراک با مجازی اجتماعی هایشبکه از استفاده

 به نسبت مثبت احساس و شخصیت خودشیفته، اجتماعی

. اجتماعی هایشبکه از کنندهاستفاده زوجین در همسر
 .76-57، (1)15، پژوهش و خانواده

 یهاوارهطرحبررسی الگوهای ذهنی (. 1380ن. )، سام خانیانی
 نامهپایان، خواهی در افسردگی تأییدو  ییگراکمال

 تهران. پزشکیروانانستیتو ، کارشناسی ارشد

(. بررسی مقدماتی 2012. )، بکیمل ف. و ،شقاقیم.،  ،صفاری نیا
سنجی پرسشنامة شخصیت خودشیفته های روانویژگی

(NPI-40) . 92-71 ،(8)2 ،بالینی شناسیروانمطالعات. 
 ،و عبداهلل پور .ک ،امانی، .ج ،کاوسیان، .ف ،پیرساقی ،.م ،عرب زاده
 اساسی نیازهای ساختاری رابطه بررسی(. 1396. )ی

 در روان سالمت با ذهنی بهزیستی و شناختیروان
 .10-1 ،(2)2 ،نشریه سالمندشناسی .سالمندان
، های سرشتی و منشیرابطه رگه(. 1397ح. )، ناصری انباردان

ناسازگار اولیه با اعتیاد به  یهاوارهطرحنیازهای بنیادین و 
گری شده با میانجی، های اجتماعی برخطشبکه
 رائه یکهای حل تعارض: اپذیری به اعتیاد و سبکآسیب

و علوم  شناسیرواندانشکده ، . رساله دکتریمدل علی
 دانشگاه تبریز.، تربیتی

References 

Abellera, N., Ouano, J., Conway, G., Camilotes, L. M. 
C., & Doctor, H. M. L. (2012). The mediating 
effect of relatedness on Facebook use and self-
esteem. International Journal of Research 
Studies in Psychology, 1(3). 

Andreassen, C. S., & Pallesen, S. (2014). Social 
network site addiction – An overview. Current 
Pharmaceutical Design, 20, 4053–4061. 

Andreassen, C. S., Pallesen, S., Griffiths, M. D. 
(2017). The relationship between addictive use 
of social media, narcissism, and self-esteem: 
Findings from a large national survey. Addictive 
Behaviors, 64, 287–293. 

Arpaci, I., Kesici, S., & Baloğlu, M. (2018). 
Individualism and Internet addiction: the 
mediating role of psychological needs. 
Cyberpsychology, 28(4). 

Brailovskai, J., Bierhoff, H. W., Rohmann, E., Raeder, 
F., & Margra, J. (2020). The relationship 
between narcissism, intensity of Facebook use, 
Facebook flow and Facebook addiction. 
Addictive Behaviors Reports, 11. 

Buffardi, E. L., & Campbell, W. K. (2008). Narcissism 
and social networking web sites. Personality 
and Social Psychology Bulletin, 34, 1303– 
1314. 

Bushman, B. J., & Baumeister, R. F. (1998). 
Threatened egotism, narcissism, self-esteem, 
and direct and displaced aggression: does self-
love or self-hate lead to violence? Journal of 
Personality and Social Psychology, 75, 219-
229. 

Bybee, K. A., & Prasad, A. (2008). Stress-related 
cardiomyopathy syndromes. Circulation, 
118(4), 397-409. 

Casalea, S., & Banchib, V. (2020). Narcissism and 
problematic social media use: A systematic 
literature review. Addictive Behaviors Reports, 
11. 

Davis, K. (2012). Friendship 2.0: Adolescents’ 
experiences of belonging and self-disclosure 
online. Journal of Adolescence, 35, 1527–1536. 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Self-Determination 
Theory: A Macrotheory of Human Motivation, 
Development, and Health. Canadian 
Psychology, 49(3), 182–185. 

Frederick, C., & Zhang, T. (2019). Narcissism and 
Social Media Usage: Is There No Longer a 
Relationship? Journal of Articles in Support of 
the Null Hypothesis, 16(1). 

Ghorbani, N. & Watson, P. J. (2004). Two facets of 

selfknowledge,big five؛ and promotion among 

Iranianmanagers. Journal of social behavior 
and personality, 32, 776-769. 

Griffiths, M. (2005). A ‘components’ model of 
addiction within a biopsychosocial 
framework.  Journal of Substance use, 10(4), 
191-197. 

Ko, C., Yen, J., Yen, C., & Chen, C. (2012). The 
association between Internet addiction and 
psychiatric disorder: a review of the 
literature. Eur Psychiatry, 27, 1–8.  

Köse, Ö.B., & Doğan, A. (2019). The Relationship 
between Social Media Addiction and Self-
Esteem among Turkish University Students. 
The Turkish Journal on Addictions, 6, 175-190. 



 

 

    79 ص    ...اعتیاد بینی ارائه مدل برای پیش | همکاران و حائری

  1400پاییز   | 54 شماره | 15 دوره | آموزشی های نظام در پژوهش علمی نشریه   

Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2011). Online social 
networking and addiction: A literature review 
of empirical research. International Journal of 
Environmental and Public Health, 8, 3528–
3552. 

Manchiraju, S., & Sadachar, A. (2018). Passion and 
Self-Determination: Exploring Social 
Networking Site Addiction Using a Dualistic 
Framework. Social Networking, 7, 126-136. 

McCain, J. L., & Campbell, W. K. (2016). Narcissism 
and social media use: A meta-analytic review. 
Psychology of Popular Media Culture, 5(3), 
308–327. 

McKenna, K. Y., & Bargh, J. A. (2000). Plan 9 from 
cyberspace: The implications of the internet for 
personality and social psychology. Personality 
and Social Psychology Review, 4(1), 57–75. 

Men, L. R., O’Neil, J., & Ewing, M. (2020). 
Examining the effects of internal social media 
usage on employee engagement. Public 
Relations Review, 46(2), 101880. 

Nalwa, K., & Anand, A. P. (2003). Internet Addiction 
in Students: A Cause of Concern. 
Cyberpsychology and Behavior, 6(6), 653–656. 

Ogrodniczuk, John S. (Ed.). (2013). Understanding 
and treating pathological narcissism. 
Washington, D.C.: American Psychological 
Association. 

Raskin, R. & Terry, H. (1988). A principal-
components analysis of the Narcissists 
Personality Inventory and future evidence of its 
construct validity. Journal of Personality & 

Social Psychology, 54(5), 890-902. 
Riskind, J. H,, & Alloy, L. B. (2006). The cognitive 

vulnerability to depression (CVD) Project: 

Current findings and future directions. In Alloy 
L. B., Rishkind, J. H., editors. Cognitive 
Vulnerability to Emotional Disorders. New 
Jersey: Paulist Press. 

Rosenthal, S, Pittinsky, T. (2006). Narcissistic 
leadership, The Leadership Quarterly, 17, 617-
63. 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination 
theory and the facilitation of intrinsic 
motivation, social development, and well-
being. American Psychologist, 55(1), 68-78. 

Ryan, T., & Xenos, S. (2011). Who uses Facebook? 
An investigation into the relationship between 
Big Five, shyness, narcissism, loneliness, and 
Facebook usage. Computers in Human 
Behavior, 27, 1658–1664. 

Sheldon, K. M, Abad, N., & Hinsch, C. (2011). A two-
process view of Facebook use and relatedness 
need-satisfaction: Disconnection drives use, 
and connection rewards it. Psychology of 
Popular Media Culture, 1, 2-15. 

Subrahmanyam, K., Reich, S. M., Waechter, N., & 
Espinoza, G. (2008). Online and offline social 
networks: Use of social networking sites by 
emerging adults. Journal of Applied 
Developmental Psychology, 29, 420-433. 

Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2007). Who visits 
online dating sites? Exploring some 
characteristics of online daters. 
Cyberpsychology & Behavior, 10(6), 849–852. 

Zeigler-Hill, V., Myers, E. M., & Clark, C. B. (2010). 
Narcissism and self-esteem reactivity: The role 
of negative achievement events. Journal of 
Research in Personality, 44, 285-292. 


