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ABSTRACT

Background & objectives: With regard to the growing trend of networking web-sites among
students, this study was performed to compare self-Regulation, self-Presentation and
narcissism in students with and without addiction to social networks.
Methods: In a cross-sectional and comparative study, 236 subjects have been selected from
the students of Ardabil University of Medical Sciences in 2016. Responders completed the
scales of Self- Regulation scale, Self-Presentation scale, Narcissism subscale of dark triad
personality traits and SNSs addiction scale. The subjects were divided into two groups based
on their scores on the SNSs addiction scale. Data were analyzed by multivariate analysis of
variance using SPSS-18.
Results: Multivariate analysis showed that self-regulation mean score of addicted students
was not significantly different from the other students. But mean scores of self- Presentation
(F=5.271) and Narcissism (F=4.108) of the students dependent on online social networks are
significantly higher than students without addiction (p≤0.05).
Conclusion: The results of this study showed that addicted students to social networking sites
were more narcissistic than other groups and have more self-presentation trait. Therefore, to
reduce students' addiction to social networks, educational, and therapeutic interventions
should be aimed to reduce the narcissism and self-presentation.
Keywords: Self-Regulation, Self-Presentation, Narcissism, Addiction to Social Networking
Sites.
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مقدمه
متأسـفانه برخـی از   اینترنـت با وجود مزایاي فـراوان 

مطالعات، عوارض خطرناکی را به استفاده از اینترنـت  
نسبت داده اند که از جملـه مخربتـرین عـوارض آن    

اینترنـت را نـام بـرد کـه گلـدبرگ     توان اعتیاد بهمی
.)1(دآن را معرفی نمو1995براي اولین بار در سال 

اعتیاد به اینترنت نوعی اختالل کنترل تکانه است که به 
استفاده بیش از حد اینترنت، همراه با احتالل در سایر 

اطـالق از قبیل شغل، تحصـیل و خـانواده)  عملکردها (
اعتیاد بـه اینترنـت   پنج نوع مختلف. یانگ)2(شودمی

را شناسایی و دسته بندي کرده است کـه عبارتنـد از:  
هاي کـامپیوتري) اعتیـاد   اعتیاد به کامپیوتر (مثل بازي

،1وجـو و ذخیـره بـیش از انـدازه اطالعـات     به جسـت 
(از قبیل قماربازي آنالین و اعتیـاد  2اجبارهاي شبکه اي

ــی)  ــد اینترنت ــه خری ــا، ب ــکس اعتی ــه س ــایبري ب 3د س

(پورنوگرافی آنالین یا اعتیاد به سکس آنالین) و اعتیاد 
. امـا امـروزه بـه    )3(4سـایبري به روابط بـین فـردي  

1 Information Overload
2 Net Compulsions
3 Cyber-Sexual Addiction
4 Cyber-Relationship Addiction

چکیده
پـژوهش بـا هـدف مقایسـه     به شـبکه هـاي اجتمـاعی، ایـن    با عنایت به روند رو به گسترش استفاده و اعتیاد زمینه و هدف:

اعتیاد انجام دانشجویان داراي اعتیاد به شبکه هاي اجتماعی مجازي و دانشجویان فاقدخودبیانگري و خودشیفتگی،خودتنظیمی
گرفت.

شـکی اردبیـل در   نفر از دانشجویان دانشـگاه علـوم پز  236تعداد،از نوع مقطعیمقایسه اي-در یک پژوهش علیروش کار:
آکرمن،گري، خودارائهشوارزرانتخاب و پرسشنامه هاي خودتنظیمیتصادفی منظمروش نمونه گیريبا95-94سالتحصیلی

و مقیاس وابسـتگی بـه شـبکه هـاي اجتمـاعی      جوناسون و وبسترزیر مقیاس خودشیفتگی پرسشنامه رگه هاي تاریک شخصیت
ر اساس نمره اي که در مقیاس وابستگی به شبکه هاي اجتماعی مجـازي کسـب کـرده    ها بمجازي را تکمیل نمودند. آزمودنی

تحلیل SPSS-18درل واریانس چند متغیري بودند به دو گروه با و بدون وابستگی تقسیم شدند و داده ها با استفاده از تحلی
شدند.

خود تنظیمی دانشجویان وابسته به شبکه هاي اجتماعی نتایج تحلیل واریانس چند متغیري نشان داد که میانگین نمرات یافته ها:
=F)108/4(و خودشـیفتگی =F)271/5(. امـا میـانگین نمـرات خـود بیـانگري      شـت نداتفاوت معنی داري با دیگر دانشـجویان  

.≥p)05/0(بودبه طور معنی داري بیشتر از دانشجویان فاقد وابستگی دانشجویان وابسته به شبکه هاي اجتماعی آنالین
نتایج این مطالعه نشان داد که دانشجویان معتاد به شبکه هاي اجتماعی مجازي خودبیانگري و خودشیفتگی باالتري نتیجه گیري:

براي کاستن از میزان اعتیاد دانشجویان به شبکه هاي اجتماعی مجازي، باید مداخالت آموزشی لذانسبت به گروه دیگر دارند.
ري و خود بیانگري در دستور کار قرار گیرد.و درمانی با هدف کاهش خودمحو

خودتنظیمی، خود بیانگري، خودشیفتگی، اعتیاد به شبکه هاي اجتماعی مجازيکلیدي:واژه هاي
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توان از اعتیاد خاص فـیس  میاعتقاد روان درمانگران،
ي هـا بوك و کمی گسترده تر از آن، از اعتیاد به شبکه

ي اجتماعی، هاشبکه. )4(سخن گفت1اجتماعی مجازي
امکـان اي از خدمات مبتی بر وب هستند کهمجموعه

توصیفات عمومی یا خصوصی براي افراد، فراهمایجاد
دهند که با دیگر اعضـاي  میکنند، یا به آنها امکانمی

شبکه ارتباط برقرار کرده، منابع خود را با دیگران بـه  
اي اشتراك بگذارند و از میان توصـیفات و بازخوردهـ  

.)5(آنها، براي یافتن اتصاالت جدید استفاده کنند
ي اجتماعی آنالیـن،  هامحققان استفاده از شبکهبه نظر

هـایی مثـل لـپ تـاپ و     ویژه با گسترش تکنولوژيه ب
و بیشـتر  )6(هاي هوشمند در حال افزایش استتلفن

ســاعاتروز بــروزان مســتعدویــژه جوانــهبــمــردم
... صرف حضـور در  ي تحصیلی وهابهانهبیشتري را به

ــن ــط آنالی ــدمــیرواب ــه  )7(کنن ــاد ب ــع معت و در واق
شـوند کـه روابـط مزبـور را     مـی ي اجتمـاعی هاشبکه

و همکـاران  2آورند. در تحقیـق سـابرامنیام  میفراهم
ی مشخص شد کهبر روي دانشجویان رشته روانشناس

ي هـا درصـد زنـان در شـبکه   75درصد مردان و 82
ــاعی  ــل اجتمـ ــتند و داراي پروفایـ ــد 57هسـ درصـ

ي هــادانشــجویان بــه صــورت روزانــه بــه ایــن شــبکه
. در چین نیز میزان اسـتفاده  )8(زنندمیاجتماعی سر

درصـد  34بی رویه دانشجویان از شـبکه اجتمـاعی تـا    
ــت  ــده اس ــرازش ش ــجویان،)9(گ ــی از دانش از . برخ

ي اجتمــاعی بــراي حفــظ ارتباطــات آفالیــن هــاشــبکه
ي هاکه برخی دیگر از شبکهکنند در حالیمیاستفاده

جـاي روابـط چهـره بـه چهـره      اجتماعی اینترنتـی بـه  
برخـی از  داف-. از نظر اسمیت)10(کنندمیاستفاده

مردم براي افزایش سطح اعتمـاد بـه نفـس و برخـی     
شـان از  بـراي بـه اشـتراك گذاشـتن شخصـیت     دیگر
کننـد مـی وك استفادهي اجتماعی مثل فیس بهاشبکه

ي هـا نظیـر اعتیـاد بـه شـبکه    اعتیادهاي رفتاري،)11(
اجتمـاعی مشـابه   -روانـی -زیستیاجتماعی، بنیادهاي

1 Social Networking Sites (SNSs) Addiction
2 Subrahmanyam

نشـانگان کالسـیک   چرا کـه ) 12(اعتیاد به مواد دارند
ي اجتماعی نیز تا حد زیادي بـا دیگـر   هااعتیاد به شبکه
، نشـانگان  4، تحمل3تغییر خلق، برجستگیاعتیادها (مثل

چـالش در  و7، تعـارض 6عـود روحی یا جسمی،5ترك
). در بـین عوامـل مـوثر بـر     8(اسـت مشابهزندگی)

ــبکه  ــت و ش ــه اینترن ــاد ب ــااعتی ــازه ه ــاعی، س ي اجتم
ــودتنظیمی  ــناختی خ ــر  )13(روانش ــودکنترلی اث و خ

وقتـی بهتـر درك  ایـن مسـاله  ،)14(داري داردمعنی
دهند روز بـروز  میشود که تحقیقات جدید نشانمی

بر تعداد کسانی که در استفاده از اینترنت کنترل را از 
در 8باومسـتر .)15(شـود میدست داده اند افزوده

خودتنظیمی ارائه نموده معتقد اسـت مدلی که براي 
قادر به کنترل حـاالت  انسان بر خالف سایر موجودات،

و .)16(باشــدمــییشهــاروانــی، فراینــدها و پاســخ
ي روانی در کنتـرل  ها، به عنوان کوشش9خودتنظیمی

وضعیت درونی، فرایندها و کارکرد براي دستیابی بـه  
موضوع کنتـرل  .)17(اهداف باالتر تعریف شده است

و از شـود میکانونی خودتنظیمی محسوباز مباحث
تنظیمی و رفتارهـاي اعتیادگونـه   این منظر بـین خـود  

ــات     ــاس تحقیق ــر اس ــود دارد. ب ــی وج ــه منطق رابط
نقـص در خـودتنظیمی باعـث    شده تکانشگري وانجام

ــت   ــی از اینترن ــتفاده مرض ــیاس ــرددم ون . )18(گ
ــون ــر روي   10دورس ــه ب ــا مطالع ــاران ب 386و همک

از تلفن اعتیادگونهپاسخگو بین خودتنظیمی و استفاده
.)19(ي مشاهده کردنـد دارمعنیهمراه رابطه مثبت 

بر روي دانشجویان وابسته به شبکه انجام شدهتحقیق
،نشـان داده 11اجتماعی پرطرفدار چینی به نـام ویبـو  

ي بــین نقــص در خــودتنظیمی و دارمعنــیهمبســتگی 

3 Salience
4 Tolerance
5 Withdrawal Symptoms
6 Relapse
7 Conflict
8 Baumeister
9 Selfregulation
10 van Deursen
11 Weibo
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شـت  داوجـود  همه ابعاد اعتیاد به این شبکه اجتمـاعی 
کـاربر شـبکه   406بـر روي  1ادانیتدر بررسی .)20(

واریـانس  7/43/0بوك نقص در خودتنظیمی با فیس
به عنوان یک شرط ضروري براي وابسـتگی بـه   تبیینی
اسـت شـده ي مجازي و افـزایش آن عنـوان  هاشبکه

کنترلی خـود 2چان، چیونگ و نبندر مدل تبیینی.)21(
به عنـوان میـانجی اسـتفاده بـیش از حـد      و دسترسی

تحقیقات. )22(معرفی شده است. ي اجتماعی،هاشبکه
نشان داد یکی از مهمترین دالیل همکارانو 3نادکارنی

خـود  شبکه اجتماعی فـیس بـوك نیـاز بـه    استفاده از
ي اجتمـاعی  هـا اینترنت و شبکه.)23(باشدمیبیانگري
ي متفاوت نظیـر خـود   هاامکان ارائه خویشتن،مجازي

ارائـه  و)24(کنندمیرا فراهمد ایده آلبالقوه و خو
اسـتفاده  مثبت خویشتن یا خودبیانگري یکی از اهـداف 

هـاي  مردمی کـه ویژگـی  و)25(ستاهااز این شبکه
کنند در مقایسه میمثبت خود را به دوستانشان ابراز

انجـام هـا با کسانی کـه ایـن کـار را در برابـر غریبـه     
تـري برخوردارنـد.   دهند، از خـود تنظیمـی پـایین   می

همچنین کسانی که تصویر مالل انگیز از خود در برابر 
ـ هاغریبه تـري راز نمـوده انـد، خـودتنظیمی پـایین    اب

کـار را بـراي دوسـتان    نسبت به آنهایی دارند که این
ــد ــی .)26(خــود انجــام داده ان ــه معن ــانگري ب خودبی

هـاي  متقاعدکردن دیگران دربـاره اینکـه مـا ویژگـی    
مثبتی داریم، تاثیر مثبتی در زندگی و رفتـار مـا دارد  

بیــانگري یکــی از مهمتــرین و از ایــن منظــر خود)27(
علیـرغم  ..شـود مـی ي زنـدگی مـا محسـوب   هـا جنبه
خود بیانگري در متقاعد کردن دیگران رد مثبت کارک

توانـد مـا را در   مـی ایـن خصیصـه  ،براي رابطه با مـا 
و جنسیمثل مشکالت )28(معرض رفتارهاي پرخطر

برخی 4مطابق تحقیقات هوانگ.)29(اعتیاد قرار دهد
که ي اجتماعی آنالین هاعوامل موثر بر اعتیاد به شبکه

تواننـد اعتیـاد   میبر همدیگر اثر گذاشته و در نهایت

1 Thadani
2 Chan, Cheung & Neben
3 Nadkarni
4 Huang

ي اجتمـاعی را سـبب گردنـد، عبارتنـد از     هـا به شبکه
ـ   ه پیوسـتگی، تاثیرگـذاري، ماللـت    خودشیفتگی، نیـاز ب

ي اجتماعی، لذت هاآسایی، میزان استفاده از رسانهتن
بر اساس تحقیقـات  .)30(کسب شده و کنترل والدین

خـودبرزگ بینـی و تمایـل بـه جلـب      مهدي زاده نیز
توجه از دالیل شخصیتی مهم در وابستگی و استفاده از 

. )31(شــود مــی ي اجتمــاعی محســوب  هــا شــبکه 
شامل احساس بزرگنمایی، حق به جانبی و خودشیفتگی

و ظـاهراً ویژگـی خودمحــوري  )32(اسـت خـودبینی 
اسـتفاده  ي علـت ي اجتماعی مجازهاموجود در شبکه

بر اساس تحقیق ریان و .)33(شودمیآنهااز افراطی
بــین تمایــل بــه اســتفاده از فــیس بــوك و  5زینــوس

ــد  ــت آم ــت بدس ــه مثب ــیفتگی، رابط . در )34(خودش
شـیفتگی و  نیز بین خـود  و همکاران6مطالعه بافاردي

ي گزارش شـد.  دارمعنیاز فیس بوك رابطه استفاده
تواند درگیر شـدن کـاربران ایـن شـبکه     میعلت آن

هاي شخصی اجتماعی به استفاده از تصاویر و پروفایل
ان گفت تومیدر مجموع.)35(براي خودافزایی باشد

ي هـا که بیشتر مطالعات مربوط بـه اعتیـاد بـه شـبکه    
را 7به خـود بط تمري هااجتماعی مجازي، نقش مولفه

اما کمتر تحقیقـی را ،اندخصوص موثر دانسته در این
را بـه صـورت مقایسـه    هاتوان یافت که این مولفهمی
مــورد بررســی قــرار داده باشــد. همچنــین فقــر  اي

ــاتی در ایـــن موضـــو جمعیـــتبـــویژه درعمطالعـ
کند به این پرسـش  میدانشجویی داخل کشور ایجاب

داراي وابسـتگی  پاسخ علمی داده شود که دانشجویان
ي اجتماعی مجازي چـه تفـاوتی در   هایا اعتیاد به شبکه

ي شخصــیتی (خـودتنظیمی، خودبیــانگري و  هـا مولفـه 
خودشیفتگی) با گروه غیر وابسته دارند؟

5 Ryan & Xenos
6 Buffardi
7 Self
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کارروش
بـر  و مقطعـی مقایسـه اي -با روش علـی این مطالعه

ــل   روي ــکی اردبی ــوم پزش ــگاه عل ــجویان دانش دانش
)3200(N= اجــرا گردیــد. بــا 95-94در سالتحصــیلی

توجه به اینکـه تعـداد جمعیـت نمونـه مـورد نیـاز در       
،)36(نفـر باشـد  30تحقیقات توصیفی بایستی باالنر از 

نفر به 236از بین دانشجویان شاغل به تحصیل تعداد 
گیـري تصـادفی   عنوان جمعیت نمونه با روش نمونـه 

ي تحقیق را تکمیـل  هامنظم انتخاب شده و پرسشنامه
با جداول توصیفی، بررسی میانگین و هاپاسخنمودند.

مـورد  SPSS-18تحلیل واریـانس چنـد متغیـري در    
بررسی قرار گرفت. جمعیت نمونه بر اساس پاسـخی  

ي اجتمـاعی مجـازي   هاکه به مقیاس وابستگی به شبکه
به دو گروه داراي داده بودند (با خط برش میانگین)

یم و نفر) تقس120نفر) و فاقد وابستگی (116وابستگی (
به صورت مقایسه اي مورد تحلیل قرار گرفتند.

ابزارهاي تحقیق
ي اجتماعی با اقتبـاس از  هاالف) مقیاس اعتیاد به شبکه

سـنجد، میکه اعتیاد به فیسبوك را1مقیاس اندریسن
مقیـاس شـش شاخصـه    . ایـن )6(شده اسـت طراحی

(صـرف زمـان زیـاد،    ي مجـازي هـا تگی به شـبکه وابس
احساس ضـرورت اسـتفاده بیشـتر، اسـتفاده از شـبکه      
اجتماعی براي فراموش کردن مشکالت شخصی، تالش 

قـراري در  رها کردن و عدم توفیق در آن، بـی براي
از طریقصورت منع و تاثیر منفی بر روي زندگی) را

ه)نمـر 5تـا  1(از سئوال به صـورت طیـف لیکـرت   6
دهد. مجموع نمره این مقیاس میمورد سنجش قرار

نمره به معنی بیشترین وابستگی و صـفر کمتـرین   30
باشــد. ضــریب آلفــاي ایــن مقیــاس در مــیوابســتگی

ــاران  ــن و همکــ ــه اندریســ ــر روي 6(مطالعــ ) بــ
محاسـبه و همبسـتگی مثبتـی بـا     83/0آمـوزان  دانش

یـن  . اداشتگرایی گرایی و منفیروان رنجوري، برون
بعد از ترجمه و نظرخواهی از متخصصـین پرسشنامه

1 Andreassen

بر روي نمونه تحقیق مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و     
878/0ضریب آلفاي کرونباخ آن براي تحقیق حاضـر  

بدست آمد.
بـــراي ســـنجش خودشـــیفتگی از زیـــر مقیـــاس ب) 

ي تاریک شخصـیت کـه   هاخودشیفتگی پرسشنامه رگه
تباریـابی شـده  سـاخته و اع 2توسط جانسون و وبسـتر 

سوال با طیف 22این پرسشنامه .)37(استفاده گردید
درجه اي لیکرت دارد که سه خـرده مقیـاس خـود    5

) 17تـا  12(سوال )، ضد اجتماعی11تا 1(سوال شیفته
کنـد کـه   می) را اندازه گیري22تا 18(و ماکیاولیسم

سئوالی خودشـیفتگی  11زیر مقیاسدر این مطالعه از 
همســانی درونــی خــرده مقیــاس    اســتفاده شــد. 

در تحقیـق حـاجلو و   برآورد شده و79/0ه خودشیفت
آلفــاي کرونبــاخ در شخصــیت خودشــیفته همکــاران

ـ   )38(83/0 اخ و در پژوهش حاضر نیـز آلفـاي کرونب
.دبدست آم697/0این مقیاس 

پرسشـنامه  ج) براي سنجش متغیـر خـود تنظیمـی از   
طراحی شده3دانشگاه فریر برلین که توسط شوارزر

این مقیاس ده سـئوال بـا چهـار    .)39(استفاده گردید
کـامالً درسـت) دارد کـه    -4کامالً غلـط تـا   -1پاسخ (

همزمان تنظیم توجه و تنظیم هیجان را مورد سنجش 
) و 55/0دهــد و بــا مهــارت مقابلــه فعــال (مــیقــرار

ــدي عمــومی (  ــتگی 57/0باورهــاي خودکارام ) همبس
و 76/0مقیـاس مزبـور  دارد. ضریب آلفاي کرونباخ

ــه  پا ــش هفتـ ــد از شـ ــایی بعـ ــایی آن در بازآزمـ یـ
بدست آمد. مقیاس خودتنظیمی شـوارزر ابتـدا   62/0

ــا     ــپس ب ــه و س ــی ترجم ــه فارس ــی ب ــان انگلیس از زب
نظرخواهی از متخصصین روانشناسی و زبان انگلیسی،

ایـن  ها اجرا گردید. آلفاي کرونباخبر روي آزمودنی
بدست آمد. 745/0مقیاس در تحقیق حاضر 

سـال  در4اس خودارائه گري، توسـط آکـرمن  د) مقی
ــتفاده از   1979 ــی و اس ــاس خودپایش ــل مقی ــا تکمی ب

2 Jonason& Webster
3 Schwarzer
4 Ackerman
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ــداهــاآیــتم ي پرسشــنامه مزبــور در دانشــگاه فلوری
سئوالی به صورت 30. این مقیاس )40(تدوین گردید

طیف لیکرت (کامالً موافقم تا کـامالً مخـالفم) طراحـی    
زیـر  3ی بـه  با استفاده از روش تحلیـل عـامل  شده و

مقیاس توانایی اقدام، تـالش بـراي اقـدام و اقـدامات     
. پایایی این مقیـاس توسـط   استمتناقض، قابل تقسیم

بدسـت  74/0الـی  63/0مطالعه بـین  4در آکرمن
آلفاي کرونباخ پرسشنامهفعلی. در مطالعه )41(آمد
بدست آمد.571/0

هایافته
مشــابه نفــر آزمــودنی تحقیــق،236توزیــع جنســیتی 

و نفـر) 165(درصـد زن 70جامعه آماري به صـورت  
نفر) بود. میانگین سنی پاسخگویان 71(درصد مرد30
8/67و مقطـع تحصـیلی   3/2با انحراف معیار 78/20

بـر  نفر) کارشناسـی بـوده و  160درصد دانشجویان (
درصــد 73ایــن پــژوهش حــدوديهــااســاس یافتــه

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفته اند کـه 
49کننـد و  مـی ي اجتماعی آنالین اسـتفاده هااز شبکه

ي هـا درصد این افراد به عنوان افراد وابسته به شـبکه 
شوند.میاجتماعی محسوب

هاي استفاده از آزمون پارامتریـک  براي رعایت فرض
متغیري، از آزمون باکس و لوین تحلیل واریانس چند 

دارآزمون باکس برتی متغیرها معنیدر استفاده شد. 

ي هـــــانبــــوده و شــــرط همگنــــی مــــاتریس    
واریانس/کواریانس به درسـتی رعایـت شـده اسـت.     

ي دارهمچنین بر اساس آزمون لـوین و عـدم معنـی   
ي هـا آن براي همه متغیرها، شرایط همسانی واریانس

سـت. بنـابراین آزمـون    بین گروهـی رعایـت شـده ا   
(جدول تحلیل واریانس چند متغیري قابلیت اجرا دارد

) 4(جـدول  بر اساس نتایج آزمون المبداي ویلکـز . )3
ي خـودتنظیمی، خـود   هـا اثر گروه بر ترکیـب مولفـه  

. ایـن آزمــون  بـود دارشـیفتگی معنــی بیـانگري و خود 
قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیري (مانوا) 

ها بیـانگر تفـاوت   شمارد. نتایج این آزمونمیجازرا م
بین دو گروه در یک یا چند تـا از متغیرهـاي   دارمعنی

نتـایج تحلیـل واریـانس چنـد     باشد.میمورد بررسی
متغیري نشان داد که میـانگین نمـرات خـود تنظیمـی     

)313/0F=(ي اجتمـاعی  هادانشجویان وابسته به شبکه
میانگین .شتندانشجویان ي با دیگر دادارمعنیتفاوت 

ي هـا دانشجویان وابسته به شبکهنمرات خود بیانگري
ي دارمعنــی) بــه طــور =271/5Fاجتمــاعی آنالیــن (

. >p)023/0(بیشتر از دانشجویان فاقد وابسـتگی بـود   
همچنین میانگین نمره خودشیفتگی دانشجویان وابسته 

) بـه طـور   =108/4Fي اجتماعی مجـازي ( هابه شبکه
دانشــجویانی بــود کــه بــه ایــن ي بیشــتر ازدارمعنــی
.>p)044/0(نبودندوابسته هاشبکه

ي اجتماعی مجازيهابر اساس وابستگی به شبکههاتوزیع فراوانی و درصدي آزمودنی.1جدول
1گروه 
ي اجتماعی مجازيهابدون وابستگی به شبکه

2گروه 
ي اجتماعی مجازيهاداراي وابستگی به شبکه

درصدتعداددرصددادتع

2722449/37مردجنسیت
9378721/62زن

مقطع

27/118/0کاردانی
892/74712/61کارشناسی

215/17379/31دکتري حرفه اي
86/671/6نامشخص

سکونت
447/36326/27بومی

575/47616/25غیر بومی
198/15238/19نامشخص

1205111649جمع
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ي اجتماعی مجازيهامیانگین و انحراف معیار خودتنظیمی، خود بیانگري و خودشیفتگی دانشجویان با و بدون وابستگی به شبکه.2جدول 

متغیر
ي اجتماعی مجازيهاوابستگی به شبکه

دانشجویان داراي وابستگیدانشجویان بدون وابستگی
حراف معیارانمیانگینانحراف معیارمیانگین

35/2679/307/2688/3خود تنظیمی
58/7983/723/8790/7خود بیانگري
71/3267/527/3421/6خودشیفتگی

-آزمون باکس: بررسی پیش فرض همگنی واریانس.3جدول 
در خودتنظیمی، خودبیانگري و خودشیفتگیکواریانس

405/8BOX
381/1F
6DF1
218/0SIG

آزمون المبداي ویلکز براي خودتنظیمی، خود بیانگري و .4جدول 
خودشیفتگی

FPارزشآزمونمتغیر

گروه

029/0350/2053/0بارتلت- پیالیی 
971/0350/2053/0المبداي ویلکز

030/0350/2053/0اثر هتلینگ
030/0350/2053/0بزرگترین ریشه خطا

چند متغیري روي میانگین خودتنظیمی، نتایج تحلیل واریانس .5جدول 
خود بیانگري و خودشیفتگی دانشجویان با و بدون وابستگی به 

ي اجتماعیهاشبکه

درجه متغیر
آزادي

میانگین 
Fpمربعات

1609/4313/0557/0خود تنظیمی
1333/326271/5023/0خود بیانگري
1930/144108/4044/0خود شیفتگی

بحث
درصـد دانشـجویان   73س تحقیق حاضر حدودبر اسا

ي اجتمـاعی  هـا دانشگاه علوم پزشکی اردبیـل از شـبکه  
42از بین دانشجویان بومی و کنندمیآنالین استفاده

درصدشـان بـه   52هـا نیـز  بومیدرصد و از بین غیر
درصد 62ي اجتماعی مجازي وابستگی دارند. هاشبکه

ختر داراي درصد دانشجویان د44دانشجویان پسر و 

ي اجتمـاعی  هـا وابستگی (خفیف تـا شـدید) بـه شـبکه    
مجازي هستند بر اساس تحقیقی که در دانشگاه علوم 

درصـد دانشـجویان   6/36پزشکی بیرجند انجام شده 
کردندمیصفحه اینترنتی خود را چکبه طور مرتب

سـاله  19-28در بین دانشجویان 1ي ونهایافته.)42(
از شـبکه  استفاده کنندگاندرصدي34نیز آمار چین

بودن بیشـتر .)9(دهـد مـی اجتماعی مجازي را نشـان 
ي اجتمـاعی مجـازي بـا   هـا وابستگی پسرها بـه شـبکه  

کـه در آن نیـز مـردان بیشـتر از زنـان      2تحقیق آکه
ي اجتماعی آنالیـن حضـور   هاایل دارند که در شبکهتم

ي هابر اساس یافتههمخوانی دارد.)43(داشته باشند
اجتماعی با هاي نوع حضور دختران در شبکه 3لینهارت

به این ترتیـب کـه آنهـا بـه تـداوم      ،ردداپسرها فرق
ي اجتمـاعی عالقـه   هـا رابطه دوستی واقعـی در شـبکه  

یـافتن دوسـت   دنیـال بیشترپسرانودهندمینشان
هستندجدید

افـراد  نتایج این تحقیق نشان داد، میزان خودشـیفتگی 
اجتمـاعی بیشـتر از دانشـجویان    يهـا وابسته به شبکه

تحقیق ریـان  همسو باهاباشد این یافتهمیوابستهغیر
باشـد می)35(همکاران بافاردي و و)34(همکاران و 
از فـیس بـوك رابطـه    شیفتگی و استفادهبین خودکه

. بر اساس پژوهش فـاکس  کردندي گزارش دارمعنی
کننـده  بینـی تواند پیشمیخودشیفتگینیزهمکارانو 

. )45(آنالین باشـد ي اجتماعیهااستفاده زیاد از شبکه
تواند ناشی از نیـاز  میتاثیر خودشیفتگی بر این مساله

1 Wan
2 Raacke
3 Lenhart
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ــه ــدب ــین و تمجی ــاویر و )46(تحس ــتفاده از تص و اس
در )32(هاي شخصی براي معرفی بهتر خـود پروفایل

بـه فـرد اجـازه   هـا تماعی باشد. این شبکهي اجهاشبکه
نماینـد »ارائـه «دهند خود را بهتر از آنچه هستند می

به اینکه مورد توجه هاخودشیفته1به نظر بایبی.)47(
ي اجتمـاعی  هاشبکهوبگیرند نیاز بیشتري دارندقرار

ي و ارضـاء نیازهـا  هامناسبی براي ابراز ویژگیفضاي
.)48(آوردمیآنها فراهم

متغیري، میانگین نمرات بر اساس تحلیل واریانس چند
ي اجتماعی مجازي وابسـته هادانشجویانی که به شبکه

ــا ددر خــودتنظیمیهســتند وابســته انشــجویان غیرب
ي هـا با یافتـه ،. این نتیجهندادي نشان دارمعنیتفاوت 

ــات ــنتحقیق ــاران2وگم ــژوهش ون )49(و همک و پ
چـرا کـه   اسـت ناهمخوان)19(و همکاران3دیورسن

تنظیمی به عنـوان  خودبا ي اجتماعی، هااعتیاد به شبکه
ـ  همبسـتگی  و امیـال اعتیـاد آور  هـا هتوانایی مهار تکان

اما چنـین مسـاله اي در تحقیـق حاضـر     معکوس دارد 
نتـایج پـژوهش حاضـر همسـو بـا تحقیـق      تایید نشد.

و5لـی يهـا باشد. مطابق یافتـه میو همکاران4وهس
نیز استفاده از اینترنـت  )51(الروسو)50(همکاران 

از عوامل اصلی نقص در خودتنظیمیبراي تنظیم خلق
رســد عــدم تفــاوت میــزان مــیباشــد. بــه نظــرمــی

شجویان داراي اعتیاد و فاقد اعتیاد بـه  خودتنظیمی دان
ناشـی از ایـن مسـاله باشـد کـه      ي اجتمـاعی هـا شبکه

عـــواملی غیـــر از خـــودتنظیمی در وابســـته شـــدن 
ــجو ــبکه  یاندانش ــن ش ــه ای ــاب ــته و  ه ــت داش دخال

که مقایسـه میـانگین نمـرات خـودتنظیمی     همانطوري
وابسته نیز شجویان غیردهد دانمیهردو گروه نشان

به جاي وابسته ولینددر خودتنظیمی بوددچار نقص 
ــبکه  ــه ش ــدن ب ــاش ــت در  ه ــن اس ــاعی ممک ي اجتم

بـر اسـاس   ي دیگر نارسـایی داشـته باشـند.   هاعرصه

1 Bibby
2 Wegmann
3 Van Deursen
4 Vohs
5 Lee

اجتمـاعی سـرمایه وجـود صـورت در،تئوري شبکه
موجوداجتماعیپیوندهايوهنجارهاقالبدرافراد

افـزایش راخـود يهـا اجتمـاعی قابلیـت  تعـامالت در
کنتـرل امکانآوردندستبهضمندرودهندمی

يهـا اجتمـاعی شـبکه  يهـا حمایـت ازخـود، زندگی
قـدرت لـذا .شـوند مـی برخـوردار خـود ارتبـاطی 

وهـا فعالیـت ازناشـی فشـارهاي بـا آنهاکنارآمدن
وآرامشازروانیلحاظبهویابدمیافزایشروابط

. بـا ایـن   )52(شدخواهندبرخوردارمطلوبیآسایش
ــبکه   ــتفاده از ش ــیف اس ــاتوص ــوعی  ه ــاعی ن ي اجتم

تواند محسوب گردد.میخودتنظیمی خلق نیز
مطابق نتایج این تحقیق، میانگین نمـره خـود بیـانگري    

ي اجتمـاعی بیشـتر از   هـا وابسته به شـبکه دانشجویان 
بـا تحقیـق   هـا ایـن یافتـه  .وابسته بوددانشجویان غیر

. بـر اسـاس   )53(باشـد مـی همسوو همکاران6بوررو
نفوذ اجتماعی که از اهـداف خودارائـه   مزبور،تحقیق

آموزان به استفاده گري است از عوامل گرایش دانش
باشـد. مـی ي اجتمـاعی مبتنـی بـر اینترنـت    هااز شبکه
ومثبتاثربخشی،خود بیانگريراهبردهايهدف از
وانمـود فریب،باولودیگرانروياجتماعیمطلوب

.)45،54(باشدمیدیگرانکردنقربانییا حتیکردن
لذا افـرادي کـه از خصـلت خودارائـه گـري بـاالتري       

7گـري برخوردارند بـه علـت اینکـه در خودمشـاهده    

بیشتر از اینکه به نظارت درونی متکی باشند به منـابع  
دهند، میبیرونی(نظرات مردم) توجه زیادتري نشان

ي اجتماعی مجازي وابستههابه شبکهبیشتر از دیگران
شوند. همچنین یکی از دالیل تاثیر خود بیانگري بر می

ارتبـاط بـین   ي اجتماعی، ترجیح دادنهااعتیاد به شبکه
حضوري به ارتباط چهره به چهـره، توسـط   فردي غیر

افرادي است که اضطراب اجتماعی باالتري دارند. این 
مزبور را بدون فرصت خود بیانگري اشخاص هاشبکه

ــراهم    ــاد ف ــطراب زی ــل اض ــیتحم ــدم از .)55(کن
محدودیت هاي این تحقیق می توان به  کمبود سوابق 

6 Borrero
7 Self Monitiring
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مطالعاتی مرتبط داخلی بویژه  فقدان شـیوع شناسـی   
مــرتبط دربــاره اســتفاده دانشــجویان از شــبکه هــاي 

ایـت بـه سـریع    همچنـین بـا عن  اشاره نمود.اجتماعی 
، در عرصه شبکه هاي اجتماعی مجـازي بودن تحوالت

یافته هاي مربوط به میزان استفاده بایستی در تعمیم 
بــراي و اعتیـاد دانشــجویان بـه شــبکه هـاي مجــازي    

بعدي احتیاط نمود.زمانهاي 

نتیجه گیري
ــژ  ــن پ ــایج ای ــیفتگی و  نت ــه خودش ــان داد ک وهش نش

ــ   خود وثر دربیـــانگري دو ویژگـــی شخصـــیتی مــ
ي اجتماعی مجازي هاشدن دانشجویان به شبکهوابسته

مـاعی آنالیـن، از   ي اجتهابوده و افراد وابسته به شبکه
خودشـــیفتگی و خودبیـــانگري بـــاالتري نســـبت بـــه 

باشـند و بـا شـناخت ایـن     مـی برخوردارهاوابستهغیر
توان افـراد آسـیب پـذیر را    میهاي شخصیتیویژگی

وانشـناختی مـد نظـر قـرار     شناسایی و در مداخالت ر

داد. بــا عنایــت بــه توســعه روزافــزون میــزان نفــوذ  
ه در قشـر جـوان و ضـرورت    اینترنت در کشور بویژ

ي ایـن  هـا پذیري آنها و بر اساس یافتـه کاهش آسیب
هـاي شخصـیتی   توان با کاستن از ویژگـی میپژوهش

از طریـق سـوق دادن بـه معیارهـاي     » گريخودارائه«
نیــز کاســـتن از  گــري و درونــی خــود مشــاهده    

ــی ضــمندانشــجویان،» خودمحــوري«هــاي ویژگ
ي اجتمـاعی  هـا اشتن آنها از اعتیـاد بـه شـبکه   ددورنگه

کمک نمود.هاي اجتماعیمجازي به کاهش آسیب

و قدردانیتشکر
ازراخـود تشـکر وتقـدیر مراتـب مقالهنویسندگان

مسئولین دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشـجویان  
ویژه دانشجویانی که در تکمیل پرسشنامه ه ه بدانشگا

دارند.میاعالمبا محقق همکاري داشتند صمیمانه
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