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پیشبیني اعتیاد به شبکههای اجتماعي بر اساس شخصیت
پنج عاملي جایگزین زاکرمن-کلمن و عوامل


فراتشخیصي(کمالگرایي و بدتنظیمي هیجاني)

غزاله محمدحسینی 1جعفر

محرمی2

چکیده
هدف :هدف از اين پژوهش پيشبيني اعتياد به شبکههای اجتماعي بر اساس شخصيت پنج عاملي جايگزين زاكرمن-
كلمن و عوامل فراتشخيصي(كمالگرايي و بدتنظيمي هيجاني)» بود .روش :روش پژوهش ،كّمي و از نوع همبستگي
بود .جامعة آماری اين پژوهش ،كلية دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال در سال
تحصيلي  1399-400به تعداد  32000بر اساس گزارش روابط عمومي دانشگاه بودند كه تعداد  385نفر از آنان با
استفاده از فرمول كوكران و به روش نمونهگيری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامة اعتياد شبکههای اجتماعي
مجازی خواجه احمدی و همکاران( ،)1395پرسشنامة شخصيت عاملي زاكرمن-كلمن( ،)2002مقياس كمالگرايي
چندبعدی هويت و فلت( )1991و مقياس دشوای در تنظيم هيجان گراتز و رومر( )2004پاسخ دادند .یافتهها :دادههای
جمعآوری شده با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندمتغيّره تحليل شد .نتیجهگیری :بين
شخصيت پنج عاملي جايگزين زاكرمن-كلمن و عوامل فراتشخيصي(كمالگرايي و بدتنظيمي هيجاني) با اعتياد به
شبکههای اجتماعي رابطة معنادار وجود دارد .نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نيز آشکار كرد كه  57/4درصد
واريانس اعتياد به شبکههای اجتماعي به وسيلة شخصيت پنج عاملي جايگزين زاكرمن-كلمن و عوامل
فراتشخيصي(كمالگرايي و بدتنظيمي هيجاني) تبيين ميشود .يافتههای اين پژوهش نشان ميدهد كه شخصيت پنج
عاملي جايگزين زاكرمن-كلمن و عوامل فراتشخيصي(كمالگرايي و بدتنظيمي هيجاني) نقش مهمي در پيشبيني
اعتياد به شبکههای اجتماعي دانشجويان دارند.
واژگان کلیدی :اعتياد به شبکههای اجتماعي ،شخصيت پنج عاملي جايگزين ،كمالگرايي و بدتنظيمي هيجاني.

 دريافت مقاله 00/02/16 :؛ تصويب نهايی.00/05/14 :
 .1كارشناس ارشد روانشناسی شخصيت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال .تهران ،ايران.
 .2دكتری تخصصی روانشناسی ،استاديار گروه روانشناسی واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ايران(نويسنده مسئول) .نشانی:
تهران؛ خيابان بزرگمهر ،كوی اسكو ،پالك  .15نمابرEmail: Dr.moharami@iau-tnb.ac.ir /02184222555 :
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الف) مقدمه
امروزه در عصر اطالعات ،رايانهها و اينترنت در تمامي بخشهای زندگي افراد وارد شده است .اينترنت به
تدريج قسمت زيادی از زندگي روزانة افراد ،به خصوص جوانان را اشغال ميكند(چبي 1و همکاران )2020 ،و
دسترسي افراد به شبکههای اجتماعي مجازی مبتني بر موبايل 2مانند فيسبوک ،توييتر ،تلگرام و
ايسنتاگرام(3فرنچي 4و همکاران )2020 ،را تسهيل كرده و باعث ميشود افراد به واسطة استفاده از آن ،با دوستان و
اطرافيان خود ارتباط برقرار كنند(هولنبائوق 5و همکاران .)2020 ،افزون بر اين كاركردهای مثبت و بهنجار فضای
مجازی ،اين امکانات ميتواند زمينهساز بروز برخي از

مشکالت از جمله اعتياد به آن باشد(بيلوكس 6و همکاران،
7

 .)2020يکي از متغيّرهايي كه نقش مهمي در اعتياد به شبکههای اجتماعي مجازی مبتني بر موبايل افراد دارد،
ويژگيهای شخصيتي است(ساپساني و تسيليوس2019 8،؛ دیپاسکوآله 9و همکاران2019 ،؛ دیآگاتا و كاوانتس)2020 10،

شيوع ويروس كرونا(كوويد ،)19-فاصلهگيری اجتماعي و قرنطينة خانگي ،اثرات مختلفي بر جنبههای
رواني و اجتماعي افراد جامعه ،به ويژه دانشآموزان گذاشت .افرادی كه بيشتر به دنبال اخبار و اطالعات
ويروس كرونا در سطح اينترنتاند ،ممکن است حاالت اضطرابي بيشتری را تجربه كنند .از سوی ديگر ،با
مجازی شدن آموزش در محيطهای آموزشي ،دانشجويان وابستگي بيشتری به شبکههای اجتماعي

11

نصبشده روی تلفنهای هوشمند پيدا كردهاند(موهان 12و همکاران)2021 ،؛ تلفنهای هوشمندی كه تا حدودی جای
رايانههای شخصي را نيز گرفتهاند؛ زيرا صفحه نمايش بزرگ و قابل حمل بودن آن به كاربران اجازه
ميدهد در هر زمان و مکاني از آن استفاده كنند .با يک تلفن هوشمند ميتوان به عالوه بر تماس ،به ارسال
ايميل ،تماشا و به اشتراکگذاری عکس و فيلم و موسيقي ،بازیهای ويدئويي ،پيگيری قرار مالقاتها و
اطالعات تماس و گشت و گذار در اينترنت پرداخت و از برنامههای گفتگو و تماس صوتي استفاده
كرد(رسولي .)1399 ،با همة اين امکانات و مزايا ،استفادۀ بيرويّه و بدون مديريت زماني از آن ميتواند فرد
استفاده كننده را دچار اعتياد به شبکههای اجتماعي سازد(.سوليوان 13و همکاران)2021 ،

1. Chebbi
2. Mobile based on Social Networks
3. Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
4. Franchi, Poggi & Tomaiuolo
5. Hollenbaugh
6. Billieux
7. social networking sites addiction
8. Sapsani & Tselios
9. De Pasquale
10. D’Agata & Kwantes
11. virtual social networks
12. Mohan
13. Sullivan
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بدتنظيمي هيجاني به عنوان روش ناسازگارانة پاسخ به هيجانات تعريف شده و شامل پاسخهای فاقد
پذيرش ،دشواری در كنترل رفتارها در بستر پريشاني هيجاني و نقص در استفادۀ عملکردی از هيجانات به
عنوان اطالعات است(گراتز و رومر .)2004 1،بر اساس نتايج يک پژوهش ،بين بدتنظيمي هيجاني ،افسردگي و
حمايت اجتماعي ادراکشده با اعتياد به تلفن همراه رابطه وجود دارد؛ به اين صورت كه افسردگي و
حمايت اجتماعي ادراکشده در رابطة

بين بدتنظيمي هيجاني با اعتياد به تلفن همراه نقش ميانجي دارد(.فو 2و

همکاران)2020 ،

شبکة اجتماعي مجازی يک برنامة كاربردی برخط است كه با استفاده از يک موتور جستجوگر و
افزودن امکاناتي مانند گفتگو ،پست الکترونيکي ،انتقال متن ،صدا ،تصوير و ويدئو ،به كاربران خود امکان
ساخت پروفايل ،فهرستي از مخاطبان ،حلقة دوستيابي برای برقراری ارتباط در قالب شبکهای از روابط
فردی و گروهي يا اشتراکگذاری عالقهمندیها ،افکار و فعاليتهای خود را ميدهد .در واقع؛ آنها
ساختارهای اجتماعي برای ايجاد ،گسترش و تقويت تعامالت اجتماعي در فضای

مجازیاند(خجير و خانيکي،

 .)1398استفادۀ مفرط از شبکههای اجتماعي تلفن همراه همچون تلگرام ،اينستاگرام و غيره ،در حالي رشد
فزايندهای يافته كه اثرات اجتماعي استفادۀ طوالنيمدت از آنها ناديده گرفته شده است .استفاده از
شبکه های اجتماعي تلفن همراه در ايران به سرعت تبديل به نوعي اعتياد ميان بسياری از نوجوانان و جوانان
شده و برخي از آسيبهای اجتماعي را تشديد كرده است(فرقاني و مهاجری .)1397 ،اعتياد به شبکههای اجتماعي به
عنوان نوعي اختالل رفتاری در نوجوانان ،ميتواند سالمت جسماني آنان را در معرض خطر قرار دهد و
كيفيت خواب آنان را دچار آسيب سازد(.شيموگا 3و همکاران)2019 ،

اعتياد به شبکههای اجتماعي مجازی با فراهم كردن زمينههای تنها شدن فرد ،در درازمدت وی را دچار
افسردگي كرده(المامون و گريفتيس ،)2019 ،سالمت رواني فرد را كاهش

ميدهد(اسکوت و وودز)2019 ،

و باعث

ميشود فرد كيفيت زندگي مطلوبي نداشته باشد(ويتلي و بوگالس .)2019 4،همچنين سهولت ارتباطهای مجازی،
افراد را وا ميدارد تا زمان بيشتری را در تنهايي بگذارنند ،به صورت برخط با غريبهها صحبت كنند و ارتباط
سطحي برقرار سازند كه اين كار باعث از دست دادن تعامالت با اطرافيان و نزديکان فرد

ميشود(مرادی و

همکاران .)1398 ،اين ضعف در مهارتهای اجتماعي افراد وابسته به شبکههای اجتماعي مجازی ،موجب باال رفتن
سطح اضطراب اجتماعي در آنان ميشود كه ميتوان از آن به عنوان يکي از پيامدهای منفي اعتياد به
شبکههای اجتماعي مجازی نام برد(.هونگ 5و همکاران)2019 ،

1. Gratz & Roemer
2. Fu
3. Shimoga
4. Wheatley & Buglass
5. Hong

  638پيشبينی اعتياد به شبکههای اجتماعی بر اساس شخصيت پنج عاملی ...
زاكرمن-كلمن()2002

تصميم گرفتند تا با راه حل پنج عاملي كه ارائهدهندۀ جزييات بيشتری بود،

مطالعاتشان را دنبال كنند .در اين ميان ،برای قابل تشخيص بودن الگوی اخير از الگوی پنج عاملي كاستا و
مکكری ،نام آن را «الگوی پنج عاملي جايگزين»

ناميدند(الوجا 1و همکاران،

 .)2020اين پنج عامل ،شامل

«اضطراب-روانرنجورخويي» :2توصيفكنندۀ تجربة احساسات غمگيني ،ترس ،اضطراب ،عزّت نفس پايين
و ترديد و دودلي؛ «هيجانيخواهي تکانشي» :3توصيفكنندۀ فقدان طرح و برنامه و تمايل به انجام عمل از
روی احساس آني و بدون فکر قبلي؛ «فعاليت» :4فعاليت كاری و فعاليت عمومي؛ «مردمآميزی»:5
توصيفكنندۀ تمايل به انجام فعاليتهای اجتماعي و در كنار ديگران بودن و «پرخاشگری -فعاليت»:6
توصيفكنندۀ رفتارهای ضد اجتماعي و جسورانه؛ بعد فعاليت توصيفكننده نياز به فعال بودن و انجام
كارهای سخت و دشوار دارند(المعي و همکاران .)1393 ،در نظرية پنج عاملي شخصيتي كاستا و مکكری چون
ابعاد شخصيتي ريشة زيستي دارند ،لذا فرض شده است كه ويژگيها و صفات شخصيت از ساختار و رشد
جهاني برخوردارند .با اين حال ،در تحقيقات همبستگيهای زيستشناسانة صفات شخصيت ،از ديگر
صفات شخصيتي همچون «هيجانخواهي تکانشي» نيز نام بردهاند كه در مدل پنج عاملي شخصيت كاستا و
مکكری به آن اشاره نشده است(.يوندا 7و همکاران)2019 ،

در كل ،ويژگيهای شخصيتي و عوامل فراتشخيصي(كمالگرايي و بدتنظيمي هيجاني) ميتوانند با
اعتياد به شبکههای اجتماعي در ارتباط باشند؛ اما پژوهشي كه روابط شخصيت پنج عاملي جايگزين
زاكرمن-كلمن را به عنوان يک مدل شخصيتي جديد و همچنين عوامل فراتشخيصي(كمالگرايي و
بدتنظيمي هيجاني) را با همديگر در قالب يک پژوهش منسجم و واحد بررسي كرده باشد ،وجود ندارد؛ لذا
در راستای پاسخگويي به اين خأل تحقيقاتي ،سؤال پژوهش حاضر اين خواهد بود كه به چه ميزان اعتياد به
شبکههای اجتماعي بر اساس شخصيت پنج عاملي جايگزين زاكرمن-كلمن و عوامل
فراتشخيصي(كمالگرايي و بدتنظيمي هيجاني) قابل پيشبيني است.

ب) روش پژوهش
تحقيق حاضر ،كّمي و از نوع همبستگي بود .روش همبستگي ،يک طرح تحقيق غير آزمايشي است كه در
آن ،رابطة ميان متغيّرها بر اساس هدف تحقيق تحليل

ميشود(سرمد و همکاران،

 .)1398جامعة آماری اين

1. Aluja
2. Neuroticism-Anxiety
3. Impulsive Sensation Seeking
4. Activity
5. Sociability
6. Aggression Hostility
7. Yoneda
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پژوهش ،كلية دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال در سال تحصيلي
 400-1399به تعداد  32000بر اساس گزارش روابط عمومي دانشگاه بودند .حجم نمونه متناسب با تعداد
جامعة آماری ،بر اساس فرمول كوكران و با احتساب خطای پنج درصد 385 ،نفر برآورد شد.

با توجه به اينکه زمان اجرای ميدان پژوهش در دوران شيوع كرونا ويروس (كوويد )19-بود امکان
اجرای مداد -كاغذی پرسشنامهها وجود نداشت؛ لذا برای انجام كار ،از روش برخط از طريق گوگل فرم
اقدام شد .به اين صورت كه مقياسها به صورت برخط طراحي و لينک آن در صفحات شبکههای اجتماعي
مجازی(اينستاگرام ،واتساپ و تلگرام) و گروههای دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال قرار
داده شد تا دانشجوياني كه مايل به شركت در پژوهش بودند به سؤاالت پاسخ دهند و پاسخهای خود را
برای پژوهشگر ارسال كنند .بنابر اين ،روش نمونهگيری در اين پژوهش ،در دسترس 1بود .دادههای پژوهش
با استفاده از پرسشنامههای اعتياد شبکههای اجتماعي مجازی خواجه احمدی و همکاران( ،)1395شخصيت
عاملي زاكرمن-كلمن( ،)2002مقياس كمالگرايي چندبعدی هويت و فلت( )1991و مقياس دشوای در تنظيم
هيجان گراتز و رومر( )2004جمعآوری شده است .در ابتدای پرسشنامه ،اصول اخالقي پژوهش نوشته شد و
طي آن شركت آزادانه و داوطلبانه و محرمانه ماندن پاسخها شرح داده شد .بعد از گردآوری دادههای
حاصل از پرسشنامهها ،پاسخهای افراد نمونه با روشهای آماری مناسب تحليل شد.

ج) یافتههای پژوهش
برای تجزيه و تحليل دادهها ،در سطح توصيفي و استنباطي عمل شد .در سطح توصيفي برای سنجش
متغيّرهای پژوهش ،از ميانگين و انحراف معيار استفاده شد .مفروضههای تحقيق شامل آزمون كلموگروف
اسميرنوف 2برای نرمال بودن توزيع نمرات ،آزمون دوربين واتسون برای آزمون استقالل خطاها ،آزمون
ضريب تحمل 3و تورم واريانس 4برای بررسي عدم همخطي چندگانه 5بود .در سطح استنباطي برای بررسي
روابط بين متغيّرها ،از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندمتغيّره با استفاده از نرمافزار
اس.پي.اس.اس نسخة  24استفاده شد .در ادامه به تحزيه و تحليل سؤالهای اين تحقيق پرداخته ميشود.
1. convenience sampling
2. Kolmogorov Smirnov
3. Tolerance
)4. Variance Inflation Factor (VIF
5. Multicollinearity
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سؤال اصلي :آيا اعتياد به شبکههای اجتماعي بر اساس شخصيت پنج عاملي جايگزين زاكرمن-
كلمن و عوامل فراتشخيصي(كمالگرايي و بدتنظيمي هيجاني) پيشبيني ميشود؟
جدول  :1خالصة مدل اعتیاد به شبکههای اجتماعي بر اساس شخصیت پنج عاملي و عوامل فراتشخیصي
شاخص

مقدار به دست آمده

همبستگي چندگانه ()MR

0/758

مجذور ( Rضريب تعيين)

0/574

مجذور  Rتعديل شده

0/563

آمارۀ اف ()F

259/291

سطح معناداری اف ()F

0/001

با توجه جدول  ،1نتايج نشان داد كه ضريب همبستگي چندگانه بين شخصيت پنج عاملي جايگزين
زاكرمن-كلمن و عوامل فراتشخيصي(كمالگرايي و بدتنظيمي هيجاني) با اعتياد به شبکههای اجتماعي،
برابر  0/758است كه بر اين اساس 57/4 ،درصد از واريانس اعتياد به شبکههای اجتماعي بر اساس شخصيت
پنج عاملي جايگزين زاكرمن-كلمن و عوامل فراتشخيصي(كمالگرايي و بدتنظيمي هيجاني) تبيين ميشود.
همچنين نتايج تحليل واريانس نشان داد كه مقدار اف .به دست آمده برابر  259/291است كه در سطح
آلفای كوچکتر از  ،0/05معنادار و نشاندهندۀ مناسب بودن مدل رگرسيوني ارائهشده است .در جدول ،2
ضرايب استاندارد و غير استاندارد رگرسيون چندمتغيّرۀ اعتياد به شبکههای اجتماعي بر اساس شخصيت پنج
عاملي جايگزين زاكرمن-كلمن و عوامل فراتشخيصي(كمالگرايي و بدتنظيمي هيجاني) آمده است.
جدول  :2ضرایب رگرسیون چندمتغیّرۀ اعتیاد به شبکههای اجتماعي بر اساس شخصیت پنج عاملي و عوامل
فراتشخیصي
ضرایب غیر استاندارد
متغیّرهای پیشبین

B

خطای استاندارد

ضرایب استاندارد

ضریب بتا( 

تي

سطح معناداری

)

ثابت()Constant

3/458

0/365

9/473

0/001

اضطراب-روانرنجورخويي

0/080

0/049

0/104

2/003

0/009

هيجانيطلبي تکانشي

0/620

0/043

0/377

14/408

0/001

مردمآميزی

-0/394

0/064

-0/294

-6/173

0/001

فعاليت

-0/203

0/055

-0/387

-3/682

0/001

پرخاشگری/خصومت

0/271

0/035

0/440

7/642

0/001

كمالگرايي خودمحور

0/076

0/007

0/564

11/421

0/001

كمالگرايي ديگرمحور

0/083

0/005

0/318

5/490

0/005

كمالگرايي جامعهمحور

0/020

0/014

0/347

4/474

0/004

نمره كل بدتنظيمي هيجاني

0/109

0/005

0/371

3/973

0/009
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جدول  ،2نتايج ضرايب استاندارد و غير استاندارد رگرسيون چندمتغيّرۀ اعتياد به شبکههای اجتماعي را
بر اساس شخصيت پنج عاملي جايگزين زاكرمن-كلمن و عوامل فراتشخيصي(كمالگرايي و بدتنظيمي
هيجاني) نشان ميدهد .بر اساس نتايج ،اضطراب -روانرنجورخويي( P<0/05و  ،)β=0/104هيجانيطلبي
تکانشي( P<0/05و  ،)β=0/377مردمآميزی( P<0/05و  ،)β=-0/294فعاليت( P<0/05و ،)β=-0/387
پرخاشگری/خصومت( P<0/05و  ،)β=0/440كمالگرايي خودمحور( P<0/05و  ،)β=0/564كمالگرايي
ديگرمحور ( P<0/05و  ،)β=0/318كمالگرايي جامعهمحور( P<0/05و  )β=0/347و بدتنظيمي
هيجاني( P<0/05و  ،)β=0/371ميتوانند اعتياد به شبکههای اجتماعي را پيشبيني كنند .قویترين متغيّر
پيشبين ،كمالگرايي خودمحور با ضريب بتا  0/564بود .لذا سؤال اصلي مبني بر اينکه اعتياد به شبکههای
اجتماعي بر اساس شخصيت پنج عاملي جايگزين زاكرمن-كلمن و عوامل فراتشخيصي(كمالگرايي و
بدتنظيمي هيجاني) پيشبيني ميشود ،تأييد شد.
سؤال فرعي اول :اعتياد به شبکههای اجتماعي بر اساس شخصيت پنج عاملي جايگزين زاكرمن-
كلمن پيشبيني ميشود.
جدول  :3خالصة مدل رگرسیون اعتیاد به شبکههای اجتماعي بر اساس شخصیت پنج عاملي و عوامل
فراتشخیصي
شاخص

مقدار به دست آمده

همبستگي چندگانه ()MR

0/671

مجذور ( Rضريب تعيين)

0/450

مجذور  Rتعديل شده

0/446

آمارۀ اف ()F

122/838

سطح معناداری اف ()F

0/001

با توجه جدول  ،3نتايج نشان داد كه ضريب همبستگي چندگانه بين شخصيت پنج عاملي جايگزين
زاكرمن-كلمن با اعتياد به شبکههای اجتماعي برابر  0/671است كه بر اين اساس 45 ،درصد از واريانس
اعتياد به شبکههای اجتماعي بر اساس شخصيت پنج عاملي جايگزين زاكرمن-كلمن تبيين ميشود .همچنين
نتايج تحليل واريانس نشان داد كه مقدار اف .به دست آمده برابر  122/838است كه در سطح آلفای
كوچکتر از  0/05معنادار و نشاندهندۀ مناسب بودن مدل رگرسيوني ارائه شده است .در جدول ،4
ضرايب استاندارد و غير استاندارد رگرسيون چندمتغيّرۀ اعتياد به شبکههای اجتماعي بر اساس شخصيت پنج
عاملي جايگزين زاكرمن-كلمن آمده است.

  642پيشبينی اعتياد به شبکههای اجتماعی بر اساس شخصيت پنج عاملی ...
جدول  :4ضرایب رگرسیون اعتیاد به شبکههای اجتماعي بر اساس شخصیت پنج عاملي و عوامل فراتشخیصي
ضرایب غیر استاندارد
متغیّرهای پیشبین
B

خطای استاندارد

ثابت()Constant

3/952

0/450

ضرایب

سطح

استاندارد

تي

ضریب بتا( 
)

معناد
اری
0/001

8/783

اضطراب-روانرنجورخويي

0/250

0/060

0/116

4/193

0/001

هيجانيطلبي تکانشي

0/715

0/051

0/434

13/885

0/001

مردمآميزی

-0/120

0/088

-0/389

-5/360

0/005

فعاليت

-0/127

0/078

-0/317

-4/629

0/004

پرخاشگری/خصومت

0/583

0/048

0/516

12/217

0/001

جدول  ،4نتايج ضرايب استاندارد و غير استاندارد رگرسيون چندمتغيّرۀ اعتياد به شبکههای اجتماعي را
بر اساس شخصيت پنج عاملي جايگزين زاكرمن-كلمن نشان ميدهد .بر اساس نتايج ،اضطراب-
روانرنجورخويي(P<0/05

و

،)β=0/116

هيجانيطلبي

تکانشي(P<0/05

و

،)β=0/434

مردمآميزی( P<0/05و  ،)β=-0/389فعاليت( P<0/05و  )β=-0/317و پرخاشگری/خصومت( P<0/05و
 ،)β=0/516ميتوانند اعتياد به شبکههای اجتماعي را پيشبيني كنند .قویترين متغيّر پيشبين،
پرخاشگری/خصومت با ضريب بتا  0/516بود .لذا سؤال فرعي اول مبني بر اينکه اعتياد به شبکههای
اجتماعي بر اساس شخصيت پنج عاملي جايگزين زاكرمن-كلمن پيشبيني ميشود ،تأييد شد.
سؤال فرعي دوم :اعتياد به شبکههای اجتماعي بر اساس كمالگرايي پيشبيني ميشود.
جدول  :5خالصه مدل رگرسیون چندمتغیّره اعتیاد به شبکههای اجتماعي بر اساس کمالگرایي
شاخص

مقدار به دست آمده

همبستگي چندگانه ()MR

0/788

مجذور ( Rضريب تعيين)

0/620

مجذور  Rتعديل شده

0/787

آمارۀ اف ()F

273/012

سطح معناداری اف ()F

0/001

با توجه جدول  ،5نتايج نشان داد كه ضريب همبستگي چندگانه بين كمالگرايي با اعتياد به شبکههای
اجتماعي برابر  0/788است كه بر اين اساس 62 ،درصد از واريانس اعتياد به شبکههای اجتماعي بر اساس
كمالگرايي تبيين ميشود .همچنين نتايج تحليل واريانس نشان داد كه مقدار اف .به دست آمده برابر
 273/012است كه در سطح آلفای كوچکتر از  0/05معنادار و نشاندهندۀ مناسب بودن مدل رگرسيوني
ارائهشده است .در جدول  ،6ضرايب استاندارد و غير استاندارد رگرسيون چندمتغيّرۀ اعتياد به شبکههای
اجتماعي بر اساس كمالگرايي آمده است.
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جدول  :6ضرایب رگرسیون چندمتغیّرۀ اعتیاد به شبکههای اجتماعي بر اساس کمالگرایي
ضرایب غیر استاندارد
متغیّرهای پیشبین

B

خطای استاندارد

ضرایب استاندارد

ضریب بتا( 

تي

سطح معناداری

)

ثابت()Constant

5/440

0/206

26/360

0/001

كمالگرايي خودمحور

0/087

0/009

0/641

9/626

0/001

كمالگرايي ديگرمحور

0/029

0/008

0/493

3/673

0/001

كمالگرايي جامعهمحور

0/034

0/021

0/379

4/629

0/004

جدول  ، 6نتايج ضرايب استاندارد و غير استاندارد رگرسيون چندمتغي ّرۀ اعتي اد به شبکه ها ی
اجتماعي بر اساس كمال گرايي را نشان مي دهد .بر اساس نتايج ،كمال گرايي خودمحور (  P<0/05و
 ،)β =0/641كمال گرايي دي گر محور ( P< 0/05و  ) β= 0/493و كمال گرايي جامعه محور(  P<0/05و
 )β =0/379مي توانند اعت ياد به شبکه ها ی اجتماعي را پيش بيني كنند .قوی ترين متغيّر پيش بين،
كمال گرايي خودمحور با ضريب بتا  0/641بود .لذا سؤال فرعي دوم مبني بر اينکه اعتياد به
شبکه های اجتماعي بر اساس كمال گرايي پيش بيني مي شود ،تأييد شد.
سؤال فرعي سوم :اعتياد به شبکههای اجتماعي بر اساس بدتنظيمي هيجاني پيشبيني ميشود.
جدول  :7خالصة مدل رگرسیون چندمتغیّرۀ اعتیاد به شبکههای اجتماعي بر اساس بدتنظیمي هیجاني
شاخص

مقدار به دست آمده

همبستگي چندگانه ()MR

0/602

مجذور ( Rضريب تعيين)

0/362

مجذور  Rتعديل شده

0/351

آمارۀ اف ()F

175/450

سطح معناداری اف ()F

0/001

با توجه جدول  ، 7نتايج نشان داد كه ضريب همبستگي چندگانه بين بدتنظ ي مي ه يجان ي با اعتي اد
به شبکه ها ی اجتماعي برابر  0 /602است كه بر اين اساس 36/2 ،درصد از واريانس اعت ياد به
شبکه ها ی اجتماعي بر اساس بدتنظي مي ه يجاني تبيين مي شود .همچنين نتايج تحليل واريانس نشان
داد كه مقدار اف .به دست آمده برابر  175/450است كه در سطح آلفای كوچک تر از 0/05
معنادار و نشان دهندۀ مناسب بودن مدل رگرسيوني ارائه شده است .در جدول  ، 8ضرايب استاندا رد و
غير استاندارد رگرسيون چندمتغ يّرۀ اعتياد به شبکه های اجتماعي بر اساس بدتنظي مي ه يجان ي آمده
است.

  644پيشبينی اعتياد به شبکههای اجتماعی بر اساس شخصيت پنج عاملی ...
جدول  :8ضرایب رگرسیون چندمتغیّرۀ اعتیاد به شبکههای اجتماعي بر اساس بدتنظیمي هیجاني
ضرایب غیر استاندارد
متغیّرهای پیشبین

B

خطای استاندارد

ثابت()Constant

2/686

0/290

ضرایب استاندارد

ضریب بتا( 

تي

سطح معناداری

)
9/275

0/001

عدم پذيرش پاسخهای هيجاني

0/160

0/024

0/276

6/749

0/001

دشواری در به كارگيری رفتارهای هدفمند

0/180

0/033

0/248

5/435

0/001

دشواری كنترل تکانه

0/004

0/033

0/205

5/136

0/002

فقدان آگاهي هيجاني

0/210

0/034

0/210

6/160

0/001

دسترسي محدود به راهبردهای تنظيم هيجاني

0/274

0/017

0/616

15/872

0/001

فقدان شفافيت هيجاني

0/081

0/016

0/168

5/089

0/001

جدول  ،8نتايج ضرايب استاندارد و غير استاندارد رگرسيون چندمتغيّرۀ اعتياد به شبکههای اجتماعي را
بر اساس بدتنظيمي هيجاني نشان ميدهد .بر اساس نتايج ،عدم پذيرش پاسخهای هيجاني( P<0/05و
 ،)β=0/276دشواری در به كارگيری رفتارهای هدفمند( P<0/05و  ،)β=0/248دشواری كنترل
تکانه( P<0/05و  ،)β=0/205فقدان آگاهي هيجاني( P<0/05و  ،)β=0/210دسترسي محدود به
راهبردهای تنظيم هيجاني( P<0/05و  )β=0/616و فقدان شفافيت هيجاني( P<0/05و  )β=0/168ميتوانند
اعتياد به شبکههای اجتماعي را پيشبيني كنند .قویترين متغيّر پيشبين دسترسي محدود به راهبردهای
تنظيم هيجاني با ضريب بتا  0/616بود .لذا سؤال فرعي سوم مبني بر اينکه اعتياد به شبکههای اجتماعي بر
اساس بدتنظيمي هيجاني پيشبيني ميشود ،تأييد شد.

د) بحث و نتیجهگیری
در اين مقاله به پيشبيني اعتياد به شبکههای اجتماعي بر اساس شخصيت پنج عاملي جايگزين زاكرمن-
كلمن و عوامل فراتشخيصي(كمالگرايي و بدتنظيمي هيجاني)» پرداخته شد .نتايج نشان داد اعتياد به
شبکههای اجتماعي بر اساس شخصيت پنج عاملي جايگزين زاكرمن-كلمن قابل پيشبيني است .اين نتيجه
با يافتههای ويسي و دلقندی( ،)1398مرزیفر و جوادی( ،)1398رافضي و شجاعي( ،)1397يعقوبي و
مرداني( ،)1397يودين و همکاران( ،)2021كاراناتسيو و همکاران( ،)2020دیآگاتا و كاوانتس( ،)2020ساپساني و
تسيليوس( ،)2019دیپاسکوآله و همکاران( )2019و كورنسزای و همکاران( )2019همسويي دارد .در تبيين اين
نتيجه ميتوان گفت اضطراب-روانرنجورخويي ،توصيفكنندۀ تجربة احساسات غمگيني ،ترس،
اضطراب ،عزّت نفس پايين و ترديد و دودلي است .افراد دارای اضطراب-روانرنجورخويي ،شناختي غير
سازشي دارند كه احتمال اعتياد به شبکههای اجتماعي را در آنها افزايش ميدهد .در واقع؛ تحريفهای
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شناختي دربارۀ خود از ويژگيهای افراد رواننژند است .از جمله تحريفهای شناختي دربارۀ خود شامل
تردي د به خود ،خودشايستگي پايين و خودتأييدی ضعيف است و بدين جهت فرد سعي ميكند با دسترسي
به شبکههای اجتماعي پاسخهای مثبتتر و با تهديد كمتری از ديگران دريافت كند .افراد مضطرب و
روانرنجور ،اشخاص واكنشياند كه هيجانهای منفي بيشتری را نسبت به ديگران تجربه ميكنند .اين
اشخاص به هرگونه محركي واكنش نشان ميدهند .در مجموع ،تجربة عواطف منفي همچون :ترس و غم،
دستپاچگي ،عصبانيت ،كمرويي ،احساس گناه و نفرت ،از ويژگيهای آنهاست .آنها درجة انطباق
ضعيفتری با ديگران دارند و از نظر عاطفي بيثباتاند و علت استفادۀ آسيبزا از شبکههای اجتماعي در
بسياری از آنان برای سركوب كردن اضطراب و تنشهای زندگي است .افراد مضطرب و روانرنجور به دليل
عدم توانايي درگير شدن با چالشها و مشکالت به صورت كارامد و فعال ،گرايش و وابستگي بيشتری به
شبکههای اجتماعي پيدا ميكنند .از سوی ديگر ،روانرنجورخويي شامل احساسهای منفي مانند عصبانيت،
ناراحتي ،دستپاچگي ،باورهای نامعقول و غير واقعبينانه ،كنترل بسيار كم تکانهها در مقابل نيازها ،احساس
ناامني ،تنيدگي ،اضطراب ،افسردگي ،خصومت و آسيبپذيری است.
مهارتهای ارتباطي و در جمع بودن ،شامل درک پيام(1توانايي درک پيامهای كالمي و غير كالمي به
صورت واضح) ،نظمدهي به هيجانها(2نظم دادن به هيجانات خود و ناظر به توان ابراز احساسات و كنترل آن
و نيز كنار آمدن با عواطف ديگران) ،گوش دادن(3فرايند آموخته و پيچيدۀ حس كردن ،تفسير ،ارزيابي،
ذخيرهسازی و پاسخدهي به پيامهای شفاهي) ،بينش نسبت به فرايندهای روابط(4توانايي درک چگونگي
تأثيرگذاری در روابط اجتماعي و نيز توانايي فهم ديگران) و قاطعيت در روابط(5ناظر به برخورداری از
جسارت به حدی كه فرد بتواند صرف نظر از واكنش عاطفي ديگران ،سؤاالت و ابهامات خود را بيان كند)
ميشود(شمشيرگران و همائي .)1397 ،در جمع بودن و مردمآميزی و فعاليت ،منجر ميشود كه برای پر كردن
اوقات تنهايي خود در جمع حضور پيدا كنند و گرايش كمتری به حضور در فضای مجازی و شبکههای
اجتماعي داشته باشند؛ زيرا بزرگترين عامل برای روی آوردن به شبکههای اجتماعي مجازی ،احساس
تنهايي ناشي از نداشتن توانايي مردمآميزی و فعاليت است(ويسي و دلقندی .)1398 ،وجود ويژگي شخصيتي
پرخاشگری و خصومت نيز در افراد سبب ميشود نتوانند ارتباط سالم و صميمي و مسالمتآميزی با ديگران
داشته باشند و انزوای ناشي از آن ،سبب روی آوردن به شبکههای اجتماعي ميشود .در حقيقت؛
پرخاشگری/خصومت با كاهش ظرفيت و توان ارتباطي سبب ميشود فرد ،روابط در شبکههای اجتماعي را

1. Understanding Message
2. Emotional Regulation
3. Listening Skills
4. Insight to the Communication
5. Assertiveness
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جايگزين آن كند و به طور افراطي از آن استفاده كند .با توجه به آنچه گفته شد ،ميتوان اين نتيجه را
منطقي دانست كه اعتياد به شبکههای اجتماعي بر اساس شخصيت پنج عاملي جايگزين زاكرمن-كلمن قابل
پيشبيني است.
اعتياد به شبکههای اجتماعي بر اساس كمالگرايي قابل پيشبيني است .اين نتيجه با يافتههای مهرینژاد
و همکاران( ،)1397تعويقي و

سوری()1396

و پادوآ و

همکاران()2018

همسويي دارد .در تبيين اين نتيجه

ميتوان گفت كه كمالگرايي ،يک سری معيارها و استانداردهای آرماني است كه از طريق خود فرد،
ديگران و جامعه به فرد تحميل ميشود و انگيزۀ فرد از اين معيارها و استانداردهای آرماني كه برای خود
اتخاد و وضع ميكند ،اين است كه كامل و بيعيب و نقص باشد .لذا فرد كمالگرا باور دارد كه افراد بايد
كامل باشند و بر اساس اين باور ،برای خود استانداردها و معيارهايي در حد غير منطقي و غير عقالني در نظر
ميگيرد و آنها را بر خود تحميل ميكند .اين داليل ميتواند توجيه كنندۀ اين نتيجه باشد كه چرا
كمالگرايي نقش مهمي در تبيين اعتياد به شبکههای اجتماعي در افراد نمونة اين پژوهش ايفا كرد .در
حقيقت؛ افراد كمالگرا ،استانداردهای باال و دور از دسترس برای خود اتخاذ ميكنند و تمايل دارند كارها
و اعمالشان به نحو احسن صورت گيرد و از آنجا كه چنين چيزی در واقعيت امکان ندارد ،برای كاهش
فشار ناشي از نرسيدن به استانداردهای وضعشده ،خود را به طور افراطي با شبکههای اجتماعي سرگرم
ميكنند .از اين رو ،ميتوان اين نتيجه را منطقي دانست كه اعتياد به شبکههای اجتماعي بر اساس
كمالگرايي قابل پيشبيني است.
همچنين اعتياد به شبکههای اجتماعي بر اساس بدتنظيمي هيجاني قابل پيشبيني است .اين نتيجه با
يافتههای فو و همکاران( )2020و ليم و همکاران( )2019همسويي دارد .در تبيين اين نتيجه ميتوان گفت فردی
كه در تنظيم هيجانات خود دچار مشکل است ،در پذيرش پاسخهای هيجاني ،داشتن رفتار هدفمند ،كنترل
تکانه ،وضوح هيجاني ،آگاهي هيجاني و دسترسي به راهبردهای تنظيم هيجان نيز مشکل

دارد(گراتز و رومر،

 .)2004بنابر اين ،اين افراد كه در تنظيم هيجان دارای دشواری ميباشند ،در برقراری روابط دوستانه با ديگران
ناتواناند .در تنظيم هيجان ،هيجانات نظارت ،ارزيابي و اصالح ميشوند؛ اين امر ميتواند زمينه را برای
اجتناب از رفتارهای افراطي و اعتيادگونه ،مانند اعتياد به شبکههای اجتماعي فراهم آورد و در مقابل ،تنظيم
هيجاني سبب مي شود فرد برای خود هدفگذاری و در راستای آن اهداف تالش كند كه اين هدفمندی مانع
از اعتياد و سرگرمي افراطي با شبکههای اجتماعي ميشود .فرد دارای بدتنظيمي هيجاني ،در خودنظمدهي
مشکل دارد و همين عامل باعث ميشود نتواند بر خود نظارت داشته باشد؛ بنابر اين ،زماني بيشتر از آنچه در
ابتدا قصد داشته ،صرف شبکههای اجتماعي ميكند و قادر به ترک آن محيطها نيست .بدتنظيمي هيجاني
باعث ايجاد احساس اضطراب ميشود و همين اضطراب به تدريج سبب ميشود فرد برای فرار از اضطراب،
خود را به طور افراطي با شبکههای اجتماعي مشغول كند(كاپاآيدين .)2009 ،بدتنظيمي هيجاني ،ناتواني در
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كنترل و تنظيم افکار ،عواطف و احساسات در رابطه با شرايط پيش آمده است .فردی كه بر شناخت و ذهن
خود كنترل كمي داشته باشد(قدمپور و همکاران ،)1397 ،نميتواند به طور برنامهريزی شده از شبکههای اجتماعي
استفاده كند و به شبکههای اجتماعي اعتياد پيدا ميكند .بر اساس آنچه گفته شد ،منطقي به نظر ميرسد كه
اعتياد به شبکههای اجتماعي بر اساس بدتنظيمي هيجاني قابل پيشبيني باشد.
پیشنهادها
پيشنهاد ميشود در پژوهشهای آتي به پيشبيني اعتياد به شبکههای اجتماعي بر اساس متغيّرهای ديگری
همچون :الگوهای ارتباطي ،سبکهای مقابلهای ،سالمت روان ،شادكامي ،خودكارامدی ،عزت نفس،
افسردگي و استرس ،كاركردهای اجرايي ،مکان كنترل ،خودپنداره ،ميزان استفاده از سازوكارهای دفاعي و
ديگر متغيّرها پرداخته شود.
با توجه به اينکه اعتياد به شبکههای اجتماعي يک سازۀ پويا و تغييرپذير است ،پيشنهاد ميشود در
مطالعات آينده به تأثير ساير متغيّرها مانند آموزش راهبردهای فراشناختي بر تغيير سطح اعتياد به شبکههای
اجتماعي به صورت آزمايشي پرداخته شود.
ميتوان پيشنهاد كرد كه از ويژگيهای شخصيتي به عنوان يک عامل مستعدكنندۀ اعتياد به شبکههای
اجتماعي مجازی در دانشگاهها و مراكز مشاورۀ دانشگاهها استفاده كنند .به اين صورت كه مشاوران تربيتي،
اساتيد و مسئوالن ميتوانند با اجرای پرسشنامههای شخصيتي ،دانشجويان مستعد اعتياد به شبکههای
اجتماعي را شناسايي و با مداخلة بهنگام از بروز مشکالت احتمالي آنان جلوگيری كنند.
در مجموع ميتوان دستاوردها و پيامدهای اين پژوهش را در دو سطح نظری و عملي مطرح كرد .در
سطح نظری ،يافتههای پژوهش ميتوانند با تبيين نقش شخصيت پنج عاملي جايگزين زاكرمن-كلمن،
كمالگرايي و بدتنظيمي هيجاني به گسترش دانش ،مفاهيم و مدلهای موجود در زمينة اعتياد به شبکههای
اجتماعي كمک كنند .همچنين ،نتايج پژوهش حاضر ميتواند راهگشای پژوهشهای جديدتر به منظور
گسترش دانش روانشناختي در زمينة عوامل مؤثر بر شکلگيری اعتياد به شبکههای اجتماعي شود.
همچنين در سطح عملي ،از يافتههای اين پژوهش ميتوان برای تدوين برنامهها و مداخلههای آموزشي
درمانگری در مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي و مراكز مشاورۀ دانشجويي به منظور طراحي
مداخالتي مانند تقويت ويژگيهای شخصيتي مثبت و كمک به از بين بردن ويژگيهای شخصيتي منفي،
درمان شناختي -رفتاری برای بهبود وضعيت كمالگرايي و تنظيم هيجان روی دانشجويان دارای اعتياد به
شبکههای اجتماعي استفاده كرد .مشاوران و روانشناسان ميتوانند از نتايج اين پژوهش برای كمک به افراد
دارای اعتياد به شبکههای اجتماعي استفاده كنند.
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