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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,40item 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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و تحلیل مسیر موردبررسی قرار گرفتند .یافتههای پژوهش نشان داد که تأثیر معناداری بین گرایش
به شخصیت خودشیفته و نیاز به ارتباط و نیاز به تأییدطلبی با اعتیاد به شبکههای اجتماعی وجود

دارد ( .)p=0/01همچنین مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار بوده (،2=106/27

 AGFI= 0/887 ،GFI =0/973 ،CFI =0/925 ،2/df=2/87و  ) RMSEA =0/079و نتایج از نقش
میانجیگری تأییدطلبی در تأثیر شخصیت خودشیفته و نیاز به ارتباط و اعتیاد به شبکههای اجتماعی
حمایت میکند .با توجه به نتایج پژوهش میتوان بهمنظور کاهش اعتیاد به شبکههای اجتماعی،
ارضای نیازهای روانشناختی بنیادین (نیاز به ارتباط و تأیید طلبی) را در چارچوب و بافت رابطهی
والد -فرزند به خانوادهها آموزش داد.

صابری ،ه .)1400( .ارائه مدل برای پیش بینی اعتیاد
به شبکههای اجتماعی براساس گرایش به شخصیت
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 مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته روانشناسی واحد رودهن دانشگاه آزاد اسالمی است.
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مقدمه

اعتمادبهنفس افراد خودشیفته نسبتاً ناپایدار است (Zeigler-

طی چند سال گذشته استفاده از شبکههای اجتماعی به یک
فعالیت فراغتی بسیار محبوب در بسیاری از کشورهای جهان
تبدیل شده است ( )Kuss & Griffiths, 2011و در زندگی
روزمره افراد ،فضای بیشتری را اشغال کرده است .تعداد
کاربران سایتهای شبکهای اجتماعی در سراسر جهان در سال
 2017حدود  2/46میلیارد نفر بوده است و برآورد میشود که
تا پایان سال  2021حدود  3/09میلیارد کاربر شبکههای
اجتماعی در سراسر جهان وجود داشته باشد ( Men et al.,

 .)2020از آنجایی که تعامالت اجتماعی رایجتر از تعامالت
رودررو شدهاند ،شبکههای اجتماعی تأثیرات مهمی بر شیوه
زندگی ،ارتباط ،زبان و عالیق فردی و همچنین سالمت و
بهزیستی آنها داشته است ( .)Köse & Doğan, 2019از
طرفی؛ تکامل اینترنت و کاربردهای آن منجر به افزایش
چشمگیر نگرانی در مورد سایتهای اجتماعی شده است.
اعتیاد به شبکههای اجتماعی بهعنوان یک رفتار اعتیادآور در
نظر گرفته شده است؛ چراکه دربرگیرنده مؤلفههای اعتیاد مانند
دیگر اختالالت اعتیادی است (.)Andreassen et al., 2017
استفاده بیشازحد و اجباری از شبکههای اجتماعی با استفاده
از مدلهای عمومی اعتیاد توضیح داده ( )Griffiths, 2005و
اینگونه تعریف شده است« :نگرانی بیشازحد بودن در مورد
رسانه اجتماعی که برگرفته از یک انگیزه غیرقابلکنترل برای
ورود به یا استفاده از رسانه اجتماعی و اختصاص دادن زمان
و تالش بسیار زیاد برای رسانه اجتماعی که دیگر حیطههای
زندگی را تحت تأثیر قرار میدهد» ( & Andreassen

 .)Pallesen, 2014به نظر میرسد عوامل مختلف شخصیتی و
محیطی میتواند پیشبینی کننده اعتیاد به شبکههای اجتماعی
باشد.
یکی از این پیشبینیکنندهها ،میتواند خودشیفتگی 1باشد.
خودشیفتگی اختاللی است که به گرایشهای نیاز به تحسین
و تأیید مربوط میشود .هنگامیکه فرد به دلیل رفتار
انعطافناپذیر یا عدم نظم دهی در مدیریت این گرایشها به
شکلی مؤثر و مفید شکست میخورد ،به پیامدهای
روانشناختی منفی دچار میشود (.)Ogrodniczuk, 2013
1. narcissism

 )Hill et al., 2010و به احتمال بیشتری هنگامی که با
تهدیدات خودپندارهشان روبه رو میشوند واکنش تهاجمی
نشان میدهند ( .)Bushman & Baumeister, 1998افراد
خودشیفته در معرض خطر بیشتری برای وابستگی به فیسبوک
هستند ( )Brailovskaia et al., 2020و پستهای زیادی را در
رسانههای اجتماعی بارگذاری میکنند ،زمان بیشتری را سپری
میکنند و دوستان /دنبال کنندههای بیشتری را در این رسانهها
دارند ( .)McCine & Campbell, 2016استفاده اعتیادآور از
رسانه اجتماعی نشاندهنده نیاز فرد به تقویت «خود» (ویژگی
شخصیتی خودشیفته) است (.)Andreassen et al., 2017
پژوهش رضاپور و همکاران ( )1397نشان داد که رابطه مثبتی
بین شخصیت خودشیفته و استفاده از شبکههای اجتماعی
مجازی و استفاده مشکلساز از شبکههای اجتماعی ( Casale

 )& Banchi, 2020رابطه وجود دارد؛ اما در پژوهشی دیگر
نشان داده شد که بین خودشیفتگی و استفاده از رسانههای
اجتماعی رابطهای وجود ندارد (.)Frederick & Zhang, 2019
با توجه به ویژگیهای افراد خودشیفته مبنی بر نیاز فراوان به
توجه از سوی دیگران ،نگرانی زیاد در مورد ظاهر خویش و
ایجاد یک خودانگارۀ اغراقآمیز مثبت ،آنان شبکههای
اجتماعی را فضایی امن برای بروز ویژگیها و ارضای نیازهای
خویش میبینند و در این فضاها به فعالیت بیشتر میپردازند
()Bybee & Prasad, 2008؛ زیرا شبکههای آنالین بستری
مناسب و ویژه برای افراد خودشیفته برای خودتنظیمی از طریق
ارتباطات اجتماعی فراهم میکنند و درنتیجه عملکردی بهتر در
زمینة خودنمایی کردن (برخالف تعهد و احساس هیجانی
عمیق) در روابط دارند.

همچنین ،رشد اخیر استفاده از سایتهای اجتماعی برخی
از فرضیههای مربوط به عدم ارضای نیازهای روانشناختی که
منجر به چنین استفاده گستردهای شده است را مطرح کرده
است .ادراک ارتباط بهعنوان شکلی از تأثیرات اجتماعی است
و رضایتمندی از این نیاز مستلزم این است که فرد احساس کند
برای دیگران مهم است ( .)Deci & Ryan, 2008در نظریه
2

خودتعیینگری ،نیاز به ارتباط یکی از سه نیاز اساسی است
که انسان باید برای رشد سالم و عملکرد بهینه آن را برآورده
2. need for relatedness
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سازد ( .)Ryan & Deci, 2000ارتباط داشتن ساختار انگیزشی

مییابد .بااینحال ؛ افزایش نیاز به پیوندجویی و ارتباط با

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

دیگران منجر به افزایش احتمال اعتیاد به اینترنت خواهد شد.

تعلق حمایت میکند ،آنها وظایف را بهتر انجام میدهند ،در

رویکردهای شناختی عموماً بر این نظر مبتنی هستند که

برابر استرس انعطافپذیرتر میشوند و مشکالت روانشناختی

طیفی از فرایندهای شناختی بهنجار و نابهنجار در رویارویی با

کمتری دارند (حجازی و همکاران .)1393 ،مطالعات نشان

موقعیت و وضعیت مشخص وجود دارد ( Riskind & Alloy,

داده است که جوانان اغلب از طریق شبکههای اجتماعی

 .)2006ازاینرو بنیادیترین تصور رویکردهای شناختی این

مجازی و گوشیهای هوشمند با دوستان خود تعامل دارند

است که شناختها ،روابط بین رویدادهایی است که افراد

( )2012( Davis .)Davis, 2012اظهار داشت که رسانههای

تجربه میکنند و هیجاناتی که افراد احساس میکنند،

دیجیتال فرصت را برای جوانان برای تعامل با دیگران که دارای

میانجیگری میکند .تأییدطلبی (یکی از نگرشهای ناکارآمد

ارزشها ،عقاید و عالئق مشترک هستند ،تسهیل میکند.

زمینهساز افسردگی) با تالش در راستای برآوردن انتظارهای

پژوهش  Abelleraو همکاران ( )2012نشان داد که استفاده از

دیگران همراه است با نادیده گرفتن نیازها و احساسات واقعی

فیسبوک تأثیر مثبت مستقیمی بر نیاز به ارتباط داشت.

خود همراه است (پشت مشهدی و همکاران .)1382 ،ازنظر

 Subrahmanyanو همکاران ( )2008نیز به بررسی رابطه بین

 )1998( Beckسبک شخصیتی به دو صورت خودمختاری و

تعامالن آنالین و آفالین (یا تعامالت رودررو) افرادی که از

مردمگرایی خود را نشان میدهد .در سبک خودمختاری،

کاربران فیسبوک و دیگر شبکههای اجتماعی مجازی بودند،

نگرانی شدید در مورد عملکرد وجود دارد .ارزیابی فرد از خود

پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که جوانان از اینترنت برای

بر پایهی استقالل شخصی ،میزان کنترل و پیشرفت انجام

حفظ روابط آفالین استفاده میکنند و درنتیجه این احتمال

میشود (نقل از سام خانیانی .)1380 ،این افراد در دوره

وجود دارد که آنها مسائلی که در تعامالت رودررو وجود

افسردگی احساس شکست ،بیزاری از خود ،سرزنش خود،

دارد را در فیسبوک مطرح نمایند .همچنین؛ در تالش برای

احساس گناه ،تحریکپذیری ،بیعالقگی به دیگران و ناامیدی

بررسی بیشتر تعامالت اجتماعی آنالین و نقش آنها در تسهیل

را تجربه میکنند (Personz et al., 1991؛ نقل از سام خانیانی،

ارتباطات اجتماعی Sheldon ،و همکاران ( )2011رابطه

.)1380

متناقضی را بین استفاده از فیسبوک و نیاز به ارتباط پیدا

درمجموع و با توجه به افزایش ورود تلفنهای همراه

کردند .بدینصورت که نیاز برای ارتباط بهعنوان انگیزه و نتیجه

هوشمند و دسترسی آسان به شبکههای اینترنتی و بهتبع آن

استفاده از فیسبوک است و محرومیت استفاده از فیسبوک

کمرنگ شدن ارتباطات بینفردی حضوری و صرف زمانهای

منجر به کاهش رضایت از رابطه و پیشبینی سطوح باالتر

غیرکنترل شده ،در راستای شناسایی عوامل مؤثر در چنین

استفاده از فیسبوک میشود .در پژوهش دیگری؛ نیاز به ارتباط

شرایطی ،این پژوهش با هدف ارائه مدل برای پیشبینی اعتیاد

با دیگران بهطور منفی و معناداری با اعتیاد به شبکههای

به شبکههای اجتماعی بر اساس گرایش به شخصیت

اجتماعی همراه بود (.)Manchiraju1 & Sadachar, 2018

خودشیفته و نیاز به ارتباط با میانجیگری نیاز به تأییدطلبی در

همچنین در پژوهش ناصری انباردان ( )1397نشان داده شد

دانشآموزان انجام پذیرفت.

که نیازهای بنیادین روانشناختی با میانجیگری آسیبپذیری
به اعتیاد میتواند اعتیاد به شبکههای اجتماعی آنالین را

روش

پیشبینی و تبیین کنند .نتایج پژوهش  Arpaciو همکاران

روش پژوهش ،توصیفی -همبستگی بود که از طریق الگویابی

( )2018نیز نشان داد که با افزایش نیاز دانشجویان به اعتیاد به

معادالت ساختاری ( )SEMبررسی شد .جامعه آماری این

اینترنت ،میزان تسلط ،پیشرفت و خودمختاری آنها کاهش

تحقیق شامل تمامی دانشآموزان دختر و پسر پایه دهم دوره
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متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی  1397-98بود که

و نمرۀ یک بیانگر وجود نشانة خودشیفتگی است .درنتیجه

از بین آنها با استفاده از روش تصادفی خوشهای چندمرحلهای

دامنة نمرات از صفر تا  40است که نمرات باالتر نشان دهندۀ

 300دانشآموز انتخاب شدند .به این صورت که از  22منطقه

خودشیفتگی بیشتر است اجرای  NPI-40بین  10تا  15دقیقه

تهران 5 ،منطقه مشخص و از هر منطقه دو مدرسه (یک مدرسه

طول میکشد .میانگین نمره برای جامعة کلی  12الی  15است.

دخترانه و یک پسرانه) انتخاب شد .سپس از هر مدرسه یک

نمرۀ میانگین برای افراد مشهور  17الی  18است و نمرات

کالس (پایههای دهم ،یازدهم و دوازدهم) بهعنوان نمونه

باالتر از  20جنبة خودشیفتگی شخصیت فرد را نشان میدهند.

انتخاب شدند .در پایان  152دانشآموز دختر و  148دانشآموز

صفارینیا و همکاران ( )1390در بررسی ویژگیهای روان

پسر در این پژوهش شرکت کردند .این تحقیق برای

سنجی این پرسشنامه در جامعه دانشجویان نشان دادند که

جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای گرایش و میزان استفاده

پایایی بازآزمایی و همسانی درونی کل پرسشنامه شخصیت

از شبکههای اجتماعی مؤمنی و تقی لو ( ،)1395شخصیت

خودشیفته به ترتیب برابر با  0/81و  0/77است .همچنین نشان

خودشیفته نسخة  40مادهای  ،)1988( NPI-40خردهمقیاس

دادند ضرایب همبستگی نمره کل این پرسشنامه با پرسشنامة

نیاز به ارتباط پرسشنامه نیازهای اساسی روانشناختی Deci

چند محوری بالینی میلون 3-و خرده مقیاس برونگرایی و

 )2011( and Ryanو تأیید طلبی پرسشنامه نگرشهای

توافق جویی پرسشنامة شخصیت پنج عاملی به ترتیب برابر با

ناکارآمد ابراهیمی و موسوی ( )1387استفاده شد.

 0/73 ،0/82و  0/68محاسبه شد که بیانگر روایی همگرای

ابزارهای پژوهش در ادامه بیان شده است.

مناسب پرسشنامة شخصیت خودشیفته است (صفارینیا و

پرسشنامه گرایش و میزان استفاده از شبکههای اجتماعی

همکاران.)1390 ،

مؤمنی و تقی لو ( :)1395این پرسشنامه در  18گویه طراحی

پرسشنامه نیاز به ارتباط پرسشنامه نیازهای اساسی

کردند که در یک طیف  5درجهای کامالً مخالفم ( )1تا کامالً

روانشناختی  :)2000( Deci and Ryanاین پرسشنامه از 21

موافقم ( )5گرایش به استفاده از شبکههای اجتماعی را

سؤال تشکیل شده است که  7سؤال نیاز روانشناختی

میسنجید .همچنین مؤمنی و تقی لو ( )1395ساختار عاملی

خودفرمانی 6 ،سؤال نیاز به شایستگی و  8سؤال نیاز به ارتباط

این پرسشنامه را با روش تحلیل مؤلفههای اصلی ارزیابی و

را میسنجند .سؤاالت بر اساس لیکرت  5درجهای از کامالً

نشان دادند که درمجموع  7گویه از  18گویه از قابلیت الزم

درست تا کامالً نادرست است و سؤاالت ،15 ،11 ،7 ،4 ،3

برای سنجش متغیر گرایش به استفاده از شبکههای اجتماعی

 19 ،18 ،16و  20بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند.

برخوردار نیستند .آنها همسانی درونی پرسشنامه  11گویهای

حداقل امتیاز ممکن  21و حداکثر  147است .دامنه نمرات بین

را با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/82و ضریب همبستگی

 21تا  42نشاندهنده نیازهای بنیادین روانشناختی پایین ،نمره

حاصل از باز آزمایی (با فاصله زمانی دو هفته) را  0/63گزارش

بین  42تا  105نشاندهنده نیازهای بنیادین روانشناختی و

نمودند.

نمره باالتر از  105نشاندهنده نیازهای بنیادین روانشناختی

پرسشنامة شخصیت خودشیفته نسخة  40مادهای NPI-40

باال در فرد است .پایایی پرسشنامه مذکور را برابر با 0/90

( :)1988این پرسشنامة خود گزارشدهی ،بهمنظور سنجش

گزارش کردهاند ( .)Deci & Ryan, 2000در پژوهش عرب

ویژگیهای مرتبط با شخصیت خودشیفته توسط Raskin and

زاده و همکاران ( )1396پایایی این مقیاس با استفاده از روش

 )1988( Terryساخته شده است .این پرسشنامه شامل هفت

آلفای کرونباخ برابر با  0/73به دست آمد .ضرایب اعتبار برای

خرده مقیاس اقتدار ،خودنمایی ،برتریجویی ،بهرهکشی ،محقّ

مؤلفههای خودفرمانی ،شایستگی و نیاز به ارتباط با استفاده از

بودن ،خودبسندگی و خودبینی میشود .سؤاالت از صفر تا

آلفای کرونباخ به ترتیب  0/79 ،0/63و  0/84به دست آمد.

یک نمرهگذاری میشوند .نمرۀ صفر نشان دهندۀ فقدان نشانه

همچنین جهت بررسی روایی این مقیاس ،همبستگی نمره هر
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سؤال با نمره خرده مقیاس آن محاسبه شد و دامنه ضرایب

پرسشنامه از  1تا  7امتیاز داده میشود؛ یعنی به کامالً موافقم،

برای نیاز به خودفرمانی  0/68تا  ،0/76نیاز به شایستگی 0/72

نمرۀ  7و به ترتیب تا کامالً مخالفم نمرۀ  1تعلق میگیرد .این

تا  0/84و نیاز به ارتباط  0/49تا  0/68به دست آمد .پرسشنامه

مقیاس دارای چهار عامل کمالگرایی ،تأییدطلبی ،نیاز به راضی

در نمونههای مدیران و دانشجویان ایرانی اجرا شده و از روایی

کردن دیگران و آسیبپذیری -ارزشیابی عملکرد است.

و پایایی مطلوبی برخوردار است .بهطوریکه آلفای آن بین

ضریب آلفای کرونباخ آن برابر با  r=0/92و ضریب همبستگی

 0/74و  0/79در نوسان بود (.)Ghorbani & Watson, 2004

با فــرم اصلی و روایــی پیـشبینی آن از طریق همبستگی با

پرسشنامه تأییدطلبی پرسشنامه نگرشهای ناکارآمد ،ابراهیمی

نمرات  GHQ-28در گروه بیماران و غیربیماران  r=0/56به

و موسوی ( :)1387این پرسشنامه  40گویهای فـرم الف جهت

دست آمد (ابراهیمی و موسوی.)1387 ،

کاربرد در جمعیت بالینی ایرانی تهیه و کیفیت روانسنجی آن

یافتهها

در  80بیمار مراجعهکننده به درمانگاههای روانپزشکی شهر
اصفهان تأیید شد .پرسشنامه تأییدطلبی دارای  26جمله است

جدول  1میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی بین

که آزمودنی بر اساس مقیاس لیکرت  7درجهای به آن پاسخ

متغیرهای پژوهش شامل مؤلفههای شخصیت خودشیفته

میدهد یعنی آزمودنی پاسخ خود را با گزینههای کامالً موافقم،

(اقتدار ،خودنمایی ،برتریطلبی ،محق بودن ،بهرهکشی،

بسیار موافقم ،اندکی موافقم ،بیتفاوتم ،اندکی مخالفم ،بسیار

خودبسندگی و غرور) ،نیاز به ارتباط و اعتیاد به شبکههای

مخالفم و کامالً مخالفم مشخص میکند و برای نمرهگذاری

اجتماعی را نشان میدهد.

جدول .1
میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی ،کشیدگی ،تورم واریانس و ضریب تحمل و ضرایب همبستگی
متغیرهای تحقیق

1

2

 .1شخصیت خودشیفته-اقتدار

-

 .2شخصیت خودشیفته-خودنمایی

**

0/53

-

 .3شخصیت خودشیفته-برتری طلبی

**

0/56

 .4شخصیت خودشیفته-محق بودن

**

0/41

3

**

0/49

**

0/40

5

4

6

0/56

-

 .5شخصیت خودشیفته-بهره کشی

**0/31

**0/36

**0/39

**0/31

 .6شخصیت خودشیفته-خودبسندگی

**

0/34

**

0/29

**

0/23

**

0/37

**

0/59

 .7شخصیت خودشیفته-غرور

**

0/26

**

0/22

**

0/20

**

0/25

**

0/51

 .8نیاز به ارتباط

**

-0/23

**

-0/20

**

-0/19

**

-0/23

 .9تأیید طلبی -نیاز به تأیید دیگران

0/10

**

0/19

**

0/24

**

0/24

-0/14

**

0/58

**

-0/25

- -0/30

0/10

0/07

0/06

0/03

0/11

0/06

0/03

-0/10

 .11اعتیاد به شبکههای اجتماعی

**0/26

**0/32

**0/18

**0/29

**0/28

**0/29

**0/23

**0/11* 0/29** -0/34

میانگین

3/42

2/24

2/19

2/44

1/80

2/61

1/79

0/19

*

**

**

 .10تأیید طلبی -نیاز به راضی کردن دیگران -0/07

**

8

10

**

-

*

7

9

11

0/14

- -0/24
**- 0/37
-

19/14

37/08

58/90

15/39

7/34
0/24

انحراف استاندارد

1/93

1/49

1/42

1/40

1/06

1/30

0/92

18/46

4/22

5/16

چولگی

-0/07

0/42

0/25

-0/19

0/05

-0/06

-0/32

0/09

-0/40

0/32

کشیدگی

-1/04

-0/26

-0/98

-0/46

-0/38

0/54

-0/75

-1/30

-0/05

-0/53

0/59

تورم واریانس

0/55

0/62

0/50

0/58

0/50

0/48

0/60

0/69

0/75

0/81

-

ضریب تحمل

1/81

1/62

1/99

1/74

1/99

2/09

1/68

1/45

1/33

1/23

P >0/01
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جدول  1نشان میدهد که مؤلفههای هفتگانه شخصیت

چولگی و کشیدگی مربوط به اطالعات «فاصله مهلنوبایس»2

خودشیفته بهصورت مثبت و در سطح معناداری  0/01با اعتیاد

به ترتیب برابر با  0/82و  0/67به دست آمد ،این یافته بیانگر

به شبکههای اجتماعی همبستهاند .نیاز به ارتباط بهصورت

برقراری مفروضه نرمال بودن توزیع دادههای چند متغیری در

منفی و در سطح معناداری  0/01با اعتیاد به شبکههای اجتماعی

بین دادههاست.

همبسته بود .درنهایت مؤلفه نیاز به تأیید دیگران تأیید طلبی

پس از ارزیابی مفروضههای تحلیل ،دادهها با استفاده از

بهصورت مثبت و در سطح معناداری  0/05و مؤلفه نیاز به

روش مدلیابی معادالت ساختاری تحلیل شد .در این پژوهش

راضی کردن دیگران آن متغیر بهصورت مثبت و در سطح

متغیرهای مکنون گرایش به شخصیت خودشیفته و تأیید طلبی

معناداری  0/01با اعتیاد به شبکههای اجتماعی در نوجوانان

مدل اندازهگیری پژوهش را تشکیل میدادند و چنین فرض

همبسته بودند.

شده بود که متغیر مکنون گرایش به شخصیت خودشیفته

در این پژوهش نسبت دادههای گمشده به دادههای کامل

بهوسیله نشانگرهای اقتدار ،خودنمایی ،برتریطلبی ،محق

کمتر از  5درصد بود و برای مقابله با مقادیر گمشده از روش

بودن ،بهرهکشی ،خودبسندگی و غرور و متغیر مکنون تأیید

«بیشینه انتظار )EM( »1استفاده شد .منطبق بر نتایج جدول 1

طلبی بهوسیله نشانگرهای نیاز به تأیید دیگران و نیاز به راضی

مقادیر چولگی و کشیدگی متغیرها در فاصله  ± 2بود که نشان

کردن دیگران سنجیده می شود .چگونگی برازش مدل

میدهد شکل توزیع متغیرهای پژوهش حاضر نزدیک به نرمال

اندازهگیری بهوسیله تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرمافزار

است .مقادیر عامل تورم واریانس همه متغیرهای پیشبین

 AMOS 24.0و برآورد بیشینه احتمال ( )MLمورد ارزیابی

بزرگتر از  0/1و ضریب تحمل مربوط به هر یک از آنها

قرار گرفت .جدول  2شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری

کوچکتر از  10بود که نشان میدهد مفروضه هم خطی بودن

را نشان میدهد.

در بین دادههای پژوهش حاضر برقرار بوده است .مقادیر
جدول .2
شاخصهای برازش مدل اندازهگیری
شاخصهای برازندگی
4

مجذور کای
درجه آزادی مدل

مدل اندازهگیری اولیه

نقطه برش

مدل اصالحشده اندازهگیری
اصالح اول

اصالح دوم

اصالح سوم

211/12
26
8/12 2/df5

144/43
25
5/78

114/30
24
4/76

62/27
23
2/71

0/840 GFI6

0/904

0/923

0/955

0/724 AGFI7

0/828

0/855

0/912

0/765 CFI8

0/849

0/855

0/950

0/155 RMSEA9

0/127

0/113

0/076

3

کمتر از 3

< 0/90

< 0/850
< 0/90
> 0/08

جدول  2نشان میدهد که هیچیک از شاخصهای

نمیکند (،AGFI =0/724 ،CFI =0/765 ،2/df=8/12

برازندگی حاصل از تحلیل عاملی تأییدی از برازش قابلقبول

 GFI =0/840و  .)RMSEA =0/155به همین دلیل مدل

مدل اندازهگیری اولیه با دادههای گردآوریشده حمایت

اندازهگیری با ایجاد کوواریانس بین خطاهای نشانگرهای

1. Expectation maximization imputation
)2. Mahalanobis distance (D
 .3نقاط برش براساس دیدگاه کالین ()2016
4. Chi-Squre

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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خودبسندگی و غرور (مرحله اول) ،بهرهکشی و خودبسندگی

در مدل ساختاری این پژوهش چنان فرض شده بود که

(مرحله دوم) ،بهرهکشی و غرور (مرحله سوم) در سه مرحله

گرایش به شخصیت خودشیفته و نیاز به ارتباط با میانجیگری

اصالح و درنهایت شاخصهای برازندگی به دست آمد که

نیاز به تأییدطلبی ،اعتیاد به شبکههای اجتماعی را در نوجوانان

نشان میدهد مدل اندازهگیری پژوهش با دادههای

پیشبینی میکند .مدل ساختاری پژوهش با استفاده از روش

گردآوریشده برازش قابلقبول دارد (=0/950 ،2/df=2/71

مدلیابی معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفت و

 GFI =0/955 ،AGFI =0/912 ،CFIو .) RMSEA =0/076

شاخصهای برازندگی حاصل از تحلیل نشان داد که مدل

گفتنی است در مدل اندازهگیری باالترین بار عاملی متعلق به

ساختاری با دادههای گردآوریشده برازش قابلقبول دارد

نشانگر نیاز به تأیید دیگران ( )β=0/948تأیید طلبی و

(،GFI =0/973 ،CFI =0/925 ، /df=2/87 ، =106/27

پایینترین بار عاملی متعلق به نشانگر غرور ()β=0/351

 AGFI= 0/887و  .) RMSEA =0/079جدول  3ضرایب

شخصیت خودشیفته بود .بهعبارتدیگر همه بارهای عاملی

مسیر کل ،مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل

بزرگتر از  0/32بوده و بنابراین همه نشانگرهای مدل

ساختاری را نشان میدهد.

2

2

اندازهگیری از توان الزم برای اندازهگیری متغیرهای مکنون
پژوهش حاضر برخوردار بودند.
جدول .3
ضرایب مسیر کل و مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری
ضرایب مسیر
کل

متغیر پیشبین

نیاز به ارتباط اعتیاد به شبکههای اجتماعی

شخصیت خودشیفته اعتیاد به شبکههای اجتماعی

مستقیم

نیاز به ارتباط اعتیاد به شبکههای اجتماعی

شخصیت خودشیفته اعتیاد به شبکههای اجتماعی
نیاز به ارتباط تأیید طلبی

شخصیت خودشیفته تأیید طلبی

تأیید طلبی  اعتیاد به شبکههای اجتماعی

غیرمستقیم

نیاز به ارتباط اعتیاد به شبکههای اجتماعی

شخصیت خودشیفته اعتیاد به شبکههای اجتماعی

B

S.E

β

sig

-0/099

0/021

-0/248

0/001

1/672

0/423

0/306

0/001

-0/074

0/024

-0/187

0/005

1/268

0/421

0/232

0/06

-0/037

0/013

-0/218

0/006

0/623

0/253

0/265

0/004

0/648

0/335

0/280

0/006

-0/024

0/011

-0/061

0/011

0/404

0/159

0/074

0/009

بر اساس نتایج جدول  3ضریب مسیر کل بین شخصیت

در سطح  0/05و ضریب مسیر غیرمستقیم بین شخصیت

اجتماعی مثبت و ضریب مسیر کل بین نیاز به ارتباط

 )β=0/074مثبت و در سطح  0/01معنادار است .این یافتهها

خودشیفته ( )β=0/306 ،p>0/01و اعتیاد به شبکههای

خودشیفته و اعتیاد به شبکههای اجتماعی (،p>0/01

( )β=-0/248 ،p>0/01و اعتیاد به شبکههای اجتماعی منفی

بیانگر آن است که تأیید طلبی رابطه بین گرایش به شخصیت

و در سطح  0/01معنادار است .همچنین ضریب مسیر بین تأیید

خودشیفته با اعتیاد به شبکههای اجتماعی را بهصورت مثبت

طلبی و اعتیاد به شبکههای اجتماعی مثبت و در سطح 0/01

و رابطه نیاز به ارتباط و اعتیاد به شبکههای اجتماعی را

معنادار بود ( .)β=0/280 ،p>0/01درنهایت نتایج جدول 3

بهصورت منفی و معنادار میانجیگری میکند .شکل  1مدل

نشان میدهد که ضریب مسیر غیرمستقیم بین نیاز به ارتباط و

پژوهش در تبیین روابط بین گرایش به شخصیت خودشیفته،

اعتیاد به شبکههای اجتماعی ( )β=-0/061 ،p>0/05منفی و
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نیاز به ارتباط ،تأیید طلبی و اعتیاد به شبکههای اجتماعی در
نوجوانان را نشان میدهد.
شکل .1
مدل ساختاری پژوهش و ضرایب مسیر متغیرها بر اساس نمرههای استاندارد

ایگو لذت میبرند و جذب میشود مورداستفاده قرار بگیرد

بحث و نتیجهگیری

( .)Ryan & Xenos, 2011چراکه این شبکهها به افراد این

نتایج نشان داد که مدل ساختاری پژوهش ،گرایش به شخصیت

امکان را میدهند تا ایگوی خودشان را بر اساس بازخورد

خودشیفته و نیاز به ارتباط با میانجیگری نیاز به تأییدطلبی،

فوری از تعداد زیادی از افراد دیگر تقویت کنند؛ بنابراین

اعتیاد به شبکههای اجتماعی را در نوجوانان پیشبینی میکند

میتوان تصور کرد که افراد با ویژگیهای خودشیفته از

با دادههای گردآوریشده برازش دارد .در این پژوهش وجود

رسانههای اجتماعی استفاده میکنند ،زیرا این شبکههای آنالین

رابطه مثبت و معنادار بین خودشیفتگی و اعتیاد به شبکههای

نیاز به وابستگی و تأیید احساس خودآرمانی آنها برآورده

اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت که همخوان با پژوهش

میسازد ( .)Andreassen et al., 2017همچنین ،نمایش

 )2020( Casale and Banchiبود .فرد خودشیفته به محبت،

عمومی ارتباطات اجتماعی در شبکههای اجتماعی مجازی به

تأیید ،تصدیق و توجه دیگران نیاز دارد و از انجام هر کاری

افراد امکان میدهد شبکهها و تعامالت اجتماعی خود را

که در آن اطمینان به برانگیختن تحسین دیگران نداشته باشد

مشاهده و پیمایش کنند که این امر باعث میشود افراد

پرهیز میکند .این ضعف باعث «رواج تملقگویی» میشود

خودشیفته با حفظ تعداد زیادی از دوستیهای سطحی و

( ،Baron, 2006ترجمه کریمی .)1396 ،چنین افرادی اکثراً

موقتی ،احساس محبوبیت کنند ( Buffardi & Campbell,

نسبت به نیازهای واقعی خود ،ناآگاه و بیتفاوت هستند و

.)2008

اعتقاد دارند ،سزاوار عشق و محبت ،ستایش ،توجه و تمجید

همچنین ،نتایج بهدستآمده از این تحقیق نشان میدهد که

بیش از آنچه دریافت میکنند ،هستند ( & Rosenthal

ضریب مسیر کل بین نیاز به ارتباط و اعتیاد به شبکههای

 .)Pittinsky, 2006فیسبوک ،اینستاگرام و اسنپچت و دیگر

اجتماعی منفی و در سطح  0/01معنادار است .بر این اساس

برنامههای شبکههای مجازی ممکن است بهعنوان عرصههای

در آزمون فرضیه سوم چنین نتیجهگیری شد که نیاز به ارتباط

اجتماعی ایدهآل برای افرادی که از فعالیتهای ارتقادهنده

در نوجوانان بهصورت منفی و معنادار اعتیاد به شبکههای
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اجتماعی را پیشبینی میکند .فرایند ایجاد روابط جدید ،هرروز

تقویتکننده مثبت از طریق فراهم نمودن دوستان جدیدی

و بدون تفکر زیادی اتفاق میافتد .اگرچه گاهی اوقات بدون

برای تعامالت اجتماعی عمل میکند ( McKenna & Bargh,

تالش زیادی رخ میدهد ،به عبارتی فرایند بسیار پیچیدهای

.)2000

است که افراد هرروز در زندگی خود با آن مواجه هستند

یکی از محدودیت های این پژوهش انتخاب جامعه آماری

(بهادری خسروشاهی و حبیبی .)1395 ،تمایل به

محدود به دانشآموزان شهر تهران بود .پیشنهاد میشود در

اشتراکگذاری طیف وسیعی از مباحث و آشکارسازی خود

پژوهشهای آینده جامعه آماری شامل تمام کاربران ایرانی که

میتواند منجر به افزایش ارتباطات بین فردی شود .نیازهای

از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند ،موردپژوهش قرار

برآورده نشده در زندگی منجر به افزایش فشار روانی بر افراد

گیرند .همچنین امکان بررسی تفاوتهای جنسیتی بین

میشود که این بهنوبه خود باعث میشود افراد برای رفع

دانش آموزان نوجوان دختر و پسر وجود نداشت .با توجه به

نیازهای خود به اینترنت مراجعه کنند و یک چرخه معیوب

اینکه این پژوهش بر روی دانشآموزان نوجوان شهر تهران

اینترنت ایجاد میشود .این امر آنها را از یافتن راههای دیگری

انجامشده است ،پیشنهاد میشود در جوامع دیگر و با بررسی

برای رفع نیازهای خود جلوگیری میکند و مداخله مؤثر را

تفاوتهای جنسیتی انجام شود .همچنین پیشنهاد میشود

مسدود میسازد و بیشتر توسعه استفاده مسئلهساز از اینترنت

مطالعات بیشتری از نوع طولی و کیفی بهمنظور سنجش ارتباط

را ارتقا میسازد (.)Ko et al., 2012

مستقیم سالمت روان ،افسردگی ،خلقوخو و اعتیاد به

نتایج بهدستآمده از ضریب مسیر حاکی از رابطه مثبت و

شبکههای اجتماعی صورت پذیرد و پژوهشهای بعدی

معنادار بین تأییدطلبی و اعتیاد به شبکههای اجتماعی است .در

بررسی رابطه ارضای نیازهای روانشناختی بنیادین و اعتیاد به

تبیین این یافته با توجه به در نظر گرفتن مبانی نظری تأیید

شبکههای اجتماعی در چارچوب و بافت رابطهی والد -فرزند

طلبی که بیانگر این است که انسان نیاز به تأیید شدن از سوی

را نیز مدنظر قرار دهند.

دیگران دارد ،اصالً تأیید و توجه دیگران حال انسانها را بهتر
میکند اما مشکل اساسی تأیید طلبی و افراد تأیید طلب این
است که اگر در موقعیت خاصی یا بر سر یک تصمیمگیری
کسی به آنها تأیید ندهد دچار بههمریختگی و مشکل
میشوند و این مبانی در معناداری اعتیاد به شبکههای اجتماعی
نوجوانان اثر مستقیم دارد .احساس تنهایی شدید و افسردگی،
با اعتیاد به اینترنت مرتبط است .افرادی که احساس تنهایی
شدید میکنند و دائم از سوی دیگران طرد میشوند ،شاید
بهترین راه برای فرار از واقعیتهای موجود روی آوردن به
دنیای مجازی باشد ( .)Nalwa & Anand, 2003بر اساس
فرضیه جبران اجتماعی 1افرادی که تعامالت اجتماعیشان در
دنیای واقعی ناکافی است بهاحتمالزیاد آن را با استفاده از
شبکههای اجتماعی آنالین بهطور افراطی جبران میکنند

سپاسگزاری
تشکر از همة عزیزانی که در این پژوهش یاری نمودند.
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 میانجیگری شده با،شبکههای اجتماعی برخط
 ارائه یک:آسیبپذیری به اعتیاد و سبکهای حل تعارض
 دانشکده روانشناسی و علوم، رساله دکتری.مدل علی
. دانشگاه تبریز،تربیتی
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