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چکیده
مقدمه :از زمان معرفی شبکههای اجتماعی تاکنون ،سررعت تحروالت در زنردگی دچرار افرزایش
تصاعدی گردیده است .وابستگی به شبکههای اجتماعی میتواند ،جریان زندگی انسان را دستخوش
تغییرات اساسی نماید .این پژوهش برا هردب بررسری رابطرۀ سربکزنردگی و نیازهرای بنیرادی
روانشناختی با وابستگی به شبکههای اجتماعی با میانجیگری هوشهیجانی انجام پذیرفت.
روش :طرح پژوهش همبستگی از نرو مدلسرازی معرادالت سراختاری برود .جامعره آمراری،
دانشجویان استان تهران در سال  7099بودند کره  070نفرر بره روش نمونرهگیرری تصرادفی
چندمرحلهای مورد بررسری قررار گرفتنرد .در خصرو تحصریالت 73/61 ،درصرد کمترر از
کارشناس ری 01/10 ،درصررد کارشناس ری 90/91 ،درصررد کارشناس ری ارشررد و  73/99درصررد
دکتری شرکت داشتند .برای اندازهگیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه وابستگی به اینترنت
و شبکههرای اجتمراعی یانرگ ( ،)7661پرسشرنامه سربکزنردگی لعلری و عابردی (،)7367
پرسشنامه نیازهای بنیادی روانشناختی گواردیا و همکاران ( )9999و پرسشنامه هوشهیجانی
اسکات ( )7661استفاده شد.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد که بین مؤلفههای سبکزندگی ،نیازهای بنیادی روانشرناختی و
هوشهیجانی با وابستگی به شبکههای اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد ( .)P<0.01با توجه به
شاخصهای  CFI, GFI, RMSEAبه ترتیب با مقادیر  9/606 ،9/901و  9/691برازش مدل تأئید
گردید .همچنین ،نقش واسرطهای هروشهیجرانی در ارتبرا سربکزنردگی و نیازهرای بنیرادی
روانشناختی با وابستگی به شبکههای اجتماعی مشخص گردید.
نتیجهگیری :بنابراین از طریق بهبود سبکزندگی و نیازهای بنیرادی روانشرناختی مریتروان،
نسبت به اصالح وابستگی به شبکههای اجتماعی اقدام نمود.
کلمات کلیدی :وابستگی به شبکههای اجتماعی ،سبکزندگی ،نیازهای بنیادی روانشرناختی،
هوشهیجانی ،دانشجویان.
 .1دانش آموخته دکترای روان شناسي ،گروه روان شناسي ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمي ،رودهن ،ایران.
 .2دانشیار گروه روان شناسي ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمي ،رودهن ،ایران.
* نویسنده مسئولmirhashemimalek@mihanmail.ir :
 .3دانشیار گروه روان شناسي ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمي ،رودهن ،ایران.
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Abstract
Introduction: Since the introduction of social networks, the
pace of change in life has increased exponentially. Dependence
on social networks can fundamentally change the course of
human life. The aim of this study was to investigate the
relationship between lifestyle and basic psychological needs
with dependence on social networks mediated by emotional
intelligence.
Method: The correlation research design was structural
equation modeling. The statistical population is students of
Tehran province in 1400, of which 515 people were studied by
multi-stage random sampling. Regarding education, 13.98%
less than bachelor, 48.74% bachelor, 24.08% master and
13.20% doctorate participated. To measure the research
variables, internet and social network addiction questionnaire
(Young, 1998), lifestyle questionnaire (Lali & Abedi, 2012), the
basic needs satisfaction in general scale (Guardia et al., 2000)
and emotional intelligence questionnaire (Scott, 1998) were
used.
Findings: The results showed that there is a significant
relationship between lifestyle components, basic psychological
needs and emotional intelligence with dependence on social
networks (P <0.01). According to RMSEA, GFI and CFI
indices, the fit of the model was approved with values of 0.057,
0.994 and 0.967, respectively. Also, the mediating role of
emotional intelligence in the relationship between lifestyle and
basic psychological needs with dependence on social networks
was identified.
Conclusion: Therefore, by improving lifestyle and basic
psychological needs, it is possible to correct dependence on
social networks.
Keywords: dependence on social networks, lifestyle, basic
psychological needs, emotional intelligence, students.
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مقدمه
حجم رو به رشد تحقیقات صورت گرفته تا کنون ،پیراموون وابسوتگي بوه شوبکههوای اجتمواعي،
نشاندهنده آن است که نوعي اختالل روانشناختي-اجتماعي است و از مشخصههوای آن تحمو،،
عالیم کنارهگیری ،اختالالت عاطفي و ازهمگسیختگي روابط اجتماعي است (فریس )2111 ،1کوه
سبب شده توجه محققان و درمانگران را به خود جلب نماید .پژوهش اوزلم و الکایواب )2121( 2در
وابستگي به اینترنت در شرایط پاندمي کرونا ،هابرلین و آتکین )2121( 3در حوزه بازیهوای تلفون
همراه و وابستگي به شبکههای اجتمواعي ،در کنوار تحقیقوات بوو ،چوي و کووا ،)2121( 4زو ،وو و
جنگ )2121( 5در زمینه وابستگي به اینترنت و سایر پژوهشهای مشوابه ،اهمیوت و بوهروزبوودن
مسئله را حکایت ميکند .در واقع ،استفاده از شبکههای اجتماعي به جزء الینفکي از زنودگي بشور
تبدی،شده؛ از یک سو ،افراط در استفاده از آن ،انسان را به چالش کشیده و از سوی دیگر ،فنواوری
اطالعات و ارتباطات از اصليترین سرمایهگذاریهای قرن جدید تلقي ميگوردد (موو  ،سویب ،و
یلیز .)2115 ،6نکته اینجاست که ممکن است وابستگي به اینترنت ،آثار و عالئم جسوماني نداشوته
باشد اما عوارض اجتماعي ،آن را در زمره دیگر موارد وابستگي قرار ميدهد (غفاری.)1331 ،
نخستین بار آدلر در سال  1112واژه سبکزندگي را برای اشاره به شخصیت اصلي فورد بکوار
برد و در واقع نظریه سبکزندگي آدلر ،نظریه شخصیت او نیز محسوب ميشود (یوسفي و علیزاده،
 .)1331سبکزندگي شیوهای نسبتاً ثابت است که فرد برای رسیدن به اهداف خود به کار ميبرد و
حاص ،دوران کودکي اوست؛ به عبارت دیگر ،سبکزندگي بعد عیني و کمیتپذیر شخصیت افوراد
است (شفیع آبادی .)1331 ،بر این اساس ،سبکزندگي مجموعۀ عقاید ،طرحها و نمونههای عادتي
رفتار و شیوههای تبیین شرایط اجتماعي یا شخصي است که نووع خواص واکونش فورد را تعیوین
ميکند و ميتواند موفقیت را ارزیابي نماید (کوکرهام.)2115 ،3
تحقیق در مورد نیازهای انسان توسط مک دوگال در سال  1113آغاز شد و سورانجام توسوط
مازلو در حیطه روانشناسي عملیاتي شود (تورکودوگان .)2111 ،3تواکنون دیودگاههوای مختلفوي از
نیازهای اساسي انسانها ارایه شده است و بر اساس این نظریه ،سه نیاز ذاتي روانشناختي عبارتند از
خودمختاری ،شایستگي و توانایي ارتباط (زاهدی و بشارت .)2111 ،خودمختاری بوه نیواز فورد بوه
احساس انتخاب و خودآغازگری در انجام اعمال و تکالیف اشاره دارد .شایستگي عبارت است از نیاز
به موثربودن در تعام ،با محیط ،نیاز به ارتباط ،به نیاز برای احساس اطمینان هنگام داشتن رابطوه
1. Ferris
2. Ozlem & Alkayab
3. Haberlin & Atkin
4. Bu, Chi & Qua
5. Xu, Wu & Geng
6. Muge, Sibel & Yeliz
7. Cockerham
8. Turkdogan
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با دیگران و نیاز به پذیرش فرد به عنوان شخصي شایسته عشق و احترام توسط دیگران اشاره دارد
(تالي.)2112 ،1
هوشهیجاني ،2شیوه استفاده بهتر از هوشبهر و در واقع نوع دیگری از هوشمندی است .افوراد
باید توانایي الزم جهت بهکارگیری شیوههای متفاوت مدیریت و مواجهه بوا چوالشهوای جدیود را
داشته باشند .برای فائقشدن بر این چالشها باید مؤلفههای هوشهیجاني را در خود پورورش داد
که عبارتند از؛ خودآگاهي ،خودتنظیمي ،انگیزش ،همدلي و مهارتهوای اجتمواعي (پارسوا.)1331،
هوشهیجاني و مهارتهای مربوطه طي زمان رشد و تغییور مويکننود و مويتووان بوا آمووزش و
تکنیکهای درماني آن را بهبود داد .سارایوا و مارینوا ،)2113( 3دانوگ ،ژانوگ و لونوگ،)2111( 4
آریویالگا ،ری و اکستریمرا ،)2121( 5رییسي ،حواجيکورم و تهرانويزاده ( )2121و یوودس و ری6
( )2121در سالهای اخیر در خصوص ارتباط هوشهیجاني و وابستگي به اینترنوت و شوبکههوای
اجتماعي تحقیقات بروزی را انجام داده اند.
اهمیت این تحقیق از آن جهت است که ميتوان از طریق مدل بدست آمده کمک شایاني بوه
جلوگیری از شیوع این نوع وابستگي نموده و در نهایت به ارتقوای سوط بهداشوت روانوي کموک
نمود .با توجه به اینکه کشور ما جزء کشورهایي است که ورود به شبکههوای اجتمواعي بوا تواخیر
صورت گرفته است اما رشد بيرویهای در مقایسه با برخوي از کشوورها داشوته کوه ایون نشوان از
کمتوجهي خانوادهها به رفتارهای غلوط فرزنودان ،عودم فرهنوگسوازی مناسوب و بوه کوارگیری
آموزشهای الزم و همچنین تحقیق کارشناسانه در زمینه پیشگیری و درمان وابستگي بیش از حد
به شبکههای اجتماعي است.
تحقیقات نشان ميدهد که میزان موفقیت در درمان اعتیاد به اینترنت و شبکههوای اجتمواعي
زیاد باال نیست (بروکمن ،)2111 ،3بنابراین مهمتورین اقودام مقابلوهای بورای عودم وابسوتگي بوه
شبکههای اجتماعي پیشگیری است .اگر چه مطالعوات در ایون حووزه در سوایر کشوورهای جهوان
صورت گرفته ،اما به منظور برنامهریزی مبتني بر پژوهش در هر جامعهای ،توجه بوه تفواوتهوای
فرهنگي و اجتماعي ضروری است .همچنین سرعت فزاینده نفوذ شبکههوای اجتمواعي در جواموع
سبب مي شود تا تحقیقات در این زمینه مدام بروزرساني گردد .این پژوهش دارای نتوایج کواربردی
است و ميتواند توسط روانشناسان و مشاوران در مراکز مشواوره و خودمات روانشوناختي خصوصوا
برای نس ،نو جهت پیشگیری از وابستگي به شبکههای اجتماعي استفاده گردد.
1. Talley
2. Emotional Intelligence
3. Saraiva & Marina
4. Dang, Zhang & Leong
5. Arrivillaga, Rey & Extremera
6. Yudes & Rey
7. Brockman
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با توجه به مطالب ارایه شده در مقدمه ،در تحقیق حاضر نقوش واسوطهای هووشهیجواني در
رابطه میان سبکزندگي و نیازهای بنیادی روانشناختي با وابستگي به شبکههوای اجتمواعي موورد
بررسي قرار گرفت .در مطالعوه انجوام شوده ،ایون فرضویه کوه سوبکزنودگي و نیازهوای بنیوادی
روانشناختي با میانجيگری هوشهیجاني ،پیشبینيکننده وابستگي به شبکههای اجتماعي هستند،
مورد آزمون قرار گرفت.
روش
پژوهش حاضر بر اساس مفروضه تحقیقات همبستگي صورت گرفت .جامعوه آمواری ،دانشوجویان
استان تهران در سال  1411ميباشند که  515نفر به روش نمونهگیری تصادفي چندمرحلهای مورد
بررسي قرار گرفتند .با توجه به تحقیقات آماری که نشان ميدهد حداق ،اندازه نمونه برای استفاده
از  SEMباید بزرگتر از  11برابر تعداد پارامترهای برآورد شده باشود (ریکواو ،)2115 ،1تعوداد 515
پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت .در بررسي نتایج مشخص شد  22/14درصد دانشجوی مورد و
 33/36درصد دانشجوی زن و همچنین در خصوص تحصیالت 13/13 ،درصد کمتر از کارشناسي،
 43/34درصد کارشناسي 24/13 ،درصد کارشناسي ارشد و  13/21درصود دکتورا شورکت داشوتند.
قب ،از اجرای پرسشنامه به شرکت کنندگان توضی داده شد که اطالعات آنان محرمانه ميماند و
به سازمان یا شرکت خاصي داده نخواهد شد .بورای تحلیو ،دادههوا از روش مدلسوازی معوادالت
ساختاری با استفاده از نرم افزارهای  SPSS 26و  AMOS 26استفاده شد.
ابزارهای پژوهش
الف) پرسشنامه وابستگی به اینترنت و شبکههای اجتماعی ( :2)IATایون پرسشونامه
توسط کیمبرلي یانگ ( )1113ساخته شد و یکي از معتبرترین پرسشنامههوا در ایون زمینوه اسوت
(شایق .)1333 ،در مطالعه یانگ و همکاران پایایي دروني پرسشنامه بواالتر از  1/12ذکور شوده و
پایایي به روش بازآزمایي نیز معنادار گزارش شده است (منسالي .)2116 ،3روایي محتوایي آزمون با
ارائه به ده نفر متخصص ( 5روانپزشک و  5روانشناس) موورد ت ییود قورار گرفوت .جهوت روایوي
همگرایي ،همبستگي نمرات حاصله از پرسشنامه با پرسشنامه  YDQمحاسبه و ضریب همبستگي
آن برابر با  1/51به دست آمد که از نظر آماری در سط  P<0.05معنوادار اسوت .ضوریب آلفوای
کرونباخ برابر با  1/33محاسبه شده است که نشان ميدهد فقط  12درصد از واریانس نمرات کو،
پرسشنامه در اثر خطای اندازهگیری به دست آمده است .این پرسشنامه که از موتن اصولي ترجموه

1. Reykov
2. Internet and social network addiction questionnaire
3. Mansally
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گردید دارای  21سؤال در مقیاس پنج درجهای لیکرت (هرگز ،بهندرت ،گاهي اوقات ،اغلب اوقوات
و تقریباً همیشه) ميباشد.
ب) پرسشنامه سبکزندگی ( :1)LSQاین پرسشونامه توسوط لعلوي و عابودی ()1311
ساخته شد و دارای  31سوال ميباشد و هدف آن ارزیابي ابعاد مختلف سبکهای زندگي (سوالمت
جسماني ،ورزش و تندرستي ،کنترل وزن و تغذیه ،پیشگیری از بیماریها ،سالمت روان شوناختي،
معنوی و اجتماعي ،اجتناب از داروها و مواد مخدر ،پیشگیری از حوادث و سالمت محیطي) اسوت.
طیف پاسخگویي آن در مقیاس چهار درجه ایمي باشند .با استفاده از آزمون تحلی ،عواملي ،روایوي
سازه پرسشنامه سبکزندگي به منزلۀ ابزاری چندبعدی برای ارزیابي و اندازه گیوری سوبکزنودگي
مورد ت یید قرار داده شد .همچنوین پایوائي پرسشونامه یوا قابلیوت اعتمواد آن بوا اسوتفاده از روش
اندازهگیری آلفای کرونباخ  1/33محاسبه شد.
ج) پرسشنامه نیازهاای بنیاادی روانشاناختی ( :2)BNSGایون پرسشونامه توسوط
گواردیوا ،دسوي و رایوان )2111( 3سوواخته شووده اسووت کووه میوزان احسوواس حمایوت از نیازهووای
خودمختاری ،شایستگي و ارتباط با دیگر آزمودنيها را ميسنجد .مقیاس مذکور که توسط سدیدی
( )1312ترجمه شده 21 ،ماده دارد که براساس مقیاس هفت درجوهای لیکورت درجوهبنودی شوده
است .ضرایب پایایي حاص ،از اجرای آن روی مادر ،پدر ،شریک رمانتیک و دوستان آزمودنيها به
ترتیب  %12 ،%12 ،%12و  12گزارش شده است (قرباني و واتسون.)2114،4
د) پرسشنامه هوشهیجانی اسکات ( :5)EISمقیاس هوشهیجواني توسوط اسوکات
( )1113ساخته شده و شام 23 ،ماده ميباشد .میزان همساني دروني (آلفای کرونبواخ) آن  1/33و
پایایي به روش بازآزمایي  1/33گزارش شد .ترجمه و هنجاریابي آن در ایران توسط کرمي ()1331
انجام شد.
یافتهها
جدول  1ماتریس همبستگي ،میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پوژوهش را نشوان مويدهود.
همانطور که در جدول  1دیده ميشود ،بین اکثر متغیرهای پژوهش در سط  1/11رابطه معناداری
وجود دارد.

1. Lifestyle questionnaire
2. The basic needs satisfaction in general scale
3. Guardia, Deci & Ryan
4. Ghorbani & Watson
5. Scott’s emotional intelligence questionnaire
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جدول  . 0ماتریس همبستگی ،میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
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**1/313
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**1/353
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**1/432

1/121

**1/215
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**1/413

**1/233

**1/363

**1/323

**1/433

**1/633

**1/666

**1/631

**1/534

**1/341

**1/231

**1/621

**1/433

**1/431

**1/453

**1/464

1

**1/632

1

**1/621

1

**1/643

1

**1/255

**1/431

**1/315

**1/363

**1/314

1

**1/433

**1/134

*1/111

*1/111

1

**1/211

**1/244

**1/242

1

**1/533

1

**1/553

1

**1/554

 .5سوووووالمت
روانوووووووووي
اجتماعي

M

14/36

1/31

12/36

16/32

43/33

12/35

11/23

16/24

33/36

21/11

41/22

 .11ارتباط

 .4پیشوووگیری
از بیماریها

SD

 .11شایستگي

3/331

.1
خودمختاری

4/254

3/436

2/356

3/441

3/253

6/436

 .3سوووووالمت
محیطي

 .3کنترل وزن
و تغذیه

7

5/121

 .3پیشوووگیری
از حوادث

3/613

 .2ورزش
تندرستي

و

5/631

 .6اجتنووواب از
دارو و مواد

2/331

 .1سوووووالمت
جسماني
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**1/253

**1/414

**1/331

**1/451

**1/331

**1/263

**1/331

**1/213

**1/421

**1/334

1

44/61

5/534

**1/336

**1/311

**1/434

**1/414

**1/433

**1/331

**1/251

**1/313

**1/351

**1/446

**1/413

**1/313

1

**1/156

*1/111

**1/213

**1/111

**1/254

**1/211

**1/112

**1/162

**1/161

**1/264

**1/223

**1/646

**1/613

1

36/13
26/36

**1/232-

**1/263-

**1/211-

**1/316-

**1/344-

**1/233-

1/136-

**1/115-

**/361-

**1/421-

**1/311-

*1/111-

**1/131-

1/111-

1

41/33

16/313

 .15وابسووتگي
به شبکه هوای
اجتماعي

4/661

 .14ارزیوو وابي
هیجانات

4/151

 .12نظم دهي
و کاربسوووووت
هیجانات
 .13خووووووش
بینوي و مثبووت
نگری

برای تحلی ،دادهها از  SEMبا روش بیشینه درست نمایي 1استفاده شد .قب ،از استفاده از این
روش آماری ،پیش فرضهای نرمال بودن تک متغیری یعني قرار داشتن در محودوده  +1الوي -1
(میرز ،)2116 ،2نرمال بودن چند متغیری با قرار داشتن شاخص استاندارد شوده مردیوا 3در مقوادیر
کوچکتر از ( 5بنتلر )2115 ،4بررسي شد .با توجه به بیشتر بودن همه شاخصهای تحم 5،بیشتر از
( 1/11بین  1/23الي  )1/33و کمتر بودن مقدار عام ،تورم واریانس 6از ( 11بین  1/33الي )4/11
شرط عدم همخطي چندگانه نیز برقرار بود.
با توجه به شاخصهای برازش مدل اصالح شده که در جدول  2آمده است ،مويتووان نتیجوه
گرفت که برازش مناسبي با دادهها وجود دارد.
جدول  .۲شاخصهای برازش سه مدل
مدل

X2/df

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

کام،
مستقیم

2/663

1/163

1/141

1/123

1/153

5/211

1/113

1/113

1/332

1/111

غیرمستقیم

4/233

1/134

1/121

1/332

1/131

1. maximum likelihood
2. Meyers
3. Mardia value
4. Bentler
5. tolerance
)6. Variance Inflation Factor (VIF
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شاخص مربوط به کای اسکوئر هرچه کوچکتر باشد بهتر است .برخي صاحبنظران مقادیر کمتور از 5
را قاب ،قبول دانستهاند .شاخص تطبیقي ( )CFIکه نشانه موقعیت نسبي مودل بوین بودترین و بهتورین
برازش است نیز بزرگتر از  1/11بوده و در محدوده قاب ،قبول قورار دارد .مقوادیر شواخصهوای نیکوویي
برازش ( )GFIو نیکویي برازش تعدی ،شده ( )AGFIنیز باالتر از  1/11و قاب ،قبول ميباشد .شواخص
ریشه میانگین مربعوات ( )RMSEAنیوز در مقوادیر کمتور از  1/13مطلووب در نظور گرفتوه مويشوود.
(کالین .)2111 ،1همچنین دادهها حاکي از این است که مدل کامو ،از دو مودل دیگور بورازش بهتوری
دارد.
جدول .۳ضرایب مسیر مدل پژوهش
سبکزندگي ← شبکه اجتماعي
نیازهای بنیادی ← شبکه اجتماعي
سبکزندگي ← هوشهیجاني
نیازهای بنیادی ← هوشهیجاني
هوشهیجاني ← شبکه اجتماعي

S.E.
1/515
1/243
1/152
1/166
1/131

B
-1/232
-1/513
1/356
1/343
1/216

C.R.
-3/364
-3/421
5/361
5/533
5/223

P
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11

در جدول  ،3ضرایب ساختاری مدل پژوهش ارایه گردیده است .همچنین نرم افزار نشوان مويدهود
که مدل توانسته است  1/31واریانس وابستگي به شبکههای اجتماعي را تبیوین نمایود .در شوک 1،نیوز
مدل آزمون فرضیهها مشخص شده است .با توجه به نتوایج ،هموه ضورایب مسوتقیم بوه وابسوتگي بوه
شبکههای اجتماعي ،معنادار هستند ،لذا ميتوان نقش میانجي را بررسي کرد .رابطه مستقیم بین متغیرهوا
با متغیر وابسته در مدل میانجي تعیین ميکند که آیا میانجيگری به صورت جزئي 2است یا بوه صوورت
کام .3،اگر این رابطه معنادار باشد نشان دهنده میانجيگری جزیي خواهد بود اما اگر این رابطوه معنوادار
نباشد نشان ميدهد که میانجيگری کام ،اتفاق افتاده است (پهلوانشوریف و مهودویان .)1314 ،نتوایج
حاصله که با استفاده از روش بوتاستراپینگ بدست آمده ،بیوانگر ایون اسوت کوه هووشهیجواني بوین
متغیرهای پژوهش با وابستگي به شبکههای اجتماعي نقش میانجي به صورت جزیي دارد.

1. Kline
2. partial
3. full
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شکل  .0مدل پژوهش

بحث و نتیجهگیری
هدف کلي پژوهش این بود تا بتواند بر اساس متغیرهای سبکزندگي و نیازهای بنیوادی رونشوناختي بوا
میانجيگری هوشهیجاني و با آخرین تکنیکهای  SEMو با اسوتفاده از جدیودترین نسوخه AMOS
 26مدلي بورای وابسوتگي بوه شوبکههوای اجتمواعي ارایوه دهود توا در نهایوت نقوش میوانجي متغیور
هوشهیجاني را بررسي نماید.
بررسي فرضیهها نشان داد که بین سبکزندگي و وابستگي به شبکههای اجتماعي رابطوه معنواداری
وجود دارد .این مساله با نتایج یینگ ،آوالودین و کوای ،)2121( 1کایوا ،)2121( 2بنور ،)2111( 3عبودی،
رفیعي و اسودی ( ،)2111کوامران ،آفورین و احمودی ( ،)2113طالقواني نوژاد ،داوری و لطفوي کاشواني
( ،)1313حمیدی ،جاللي فراهواني و رجبوي ( ،)1313قلوي پوور ( )1315و زارع جلیواني ( )1315همسوو
ميباشد .درواقع شبکههای اجتماعي مجالي برای جبوران خالهوای دنیوای حقیقوي اسوت کوه افوراد بوا
سبکزندگي ناسالم آن را تجربه ميکنند .دراینمیان ،بازیهایي نظیر زندگيدوم 4کوه جزیوي از زنودگي
حقیقي افراد شده (نیالکشي )2113 ،5چنان نمودی یافتهاند که شرکتهای بینالمللوي را مجوذوب خوود
کرده و حتي تبادل ارزهای مجازی و حقیقي را فراهم نمودهاند (هو  .)2111 ،6اما ،فرد پس از خورو از
دنیای مجازی ،شخصیتي که از خود ساخته بود را دچار تزلزل ميبیند.
1. Ying, Awaluddin & Kuay
2. Kaya
3. Bener
4. Second Life
5. Nilakshi
6. Hoge
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رابطه بین نیازهای بنیادی روانشناختي و وابستگي به شبکههای اجتماعي نیز معنادار بوود کوه نتوایج
آن با تحقیقات اکور و ازکس ،)2121( 1پیری ،امیری مجد و بزازیان ( ،)2111چنوگ فوو ،ژیوان و وی2
( ،)2116سلیماني ( )1313و دهقواني ( )1313همسوو مويباشود .در واقوع یکوي از عوامو ،گورایش بوه
شبکههای اجتماعي ،تالش برای به نمایش گذاشتن شایسوتگيهاسوت .از داباسومشهوایي 3کوه بوه
اشتراک ميگذارند تا کلیپهایي تعجبآور از زندگي شخصي .لذا عدم احساس شایستگي حقیقي ،سوبب
گرایشات افراطي ميگردد .لذا ميتووان بوا تقویوت احسواس شایسوتگي از گورایش بوه وابسوتگيهوای
افراطگونه فضای سایبر جلوگیری نمود.
رابطه معنادار بین سبکزندگي و هوشهیجاني نیز از دیگر نتایج بدست آمده بود که با پژوهشهوای
موسیوند ،زارعان و کابلي ( ،)1411رضواني ( )1316و رحیمي ( )1313همخوان ميباشود .در تبیوین ایون
مسئله باید گفت که سبکزندگي ميتواند در ارتقای هوشهیجاني افراد نقش مهمي ایفا نمایود .در واقوع
ميتوان با مهارتآموزی ،نسبت به ارتقا و افزایش هوشهیجاني اقدام نمود.
معناداری رابطه نیازهای بنیادی روانشناختي و هوشهیجاني نیز از دیگر یافتههای پژوهش بوود کوه
با تحقیق عصاری ( )1315و امیدواری ( )1313نیز همسو ميباشد .عام ،ارتباط به عنوان عنصوری مهوم
در نیازهای بنیادی روانشناختي نقش روشني در این همآوایي دارد .مسئله شایسوتگي نیوز عنصور مهموي
است که در افراد با هوشهیجاني باال قاب ،مشاهده است.
از طرفي معناداری رابطه هوشهیجاني و وابستگي به شبکههای اجتماعي مشخص گردید کوه ایون
نتیجه نیز با بررسيهوای سوارایوا و مارینوا ،)2113( 4غالموي ،واحودی و الوهدادی ( ،)1313محمودیون
( ،)1314بهشتیان ( )1312و جعفری و فاتحيزاده ( )1311همآوا ميباشد .تبیین این مساله بدین صوورت
است که افراد ميتوانند از طریق هوشهیجاني از افتادن در دام بيساختار اینترنت رهایي یابند .این افوراد
یادگرفتهاند تا با تامین نیازهای خود در دنیای حقیقي ،خال کمتری در ورود بوه دنیوای مجوازی احسواس
کنند .درواقع کنترل هیجانهای درمانده کننده ،کلید بهزیستي عاطفي است و موارد افراطي ،ثبات روحوي
ما را تحلی ،ميبرند (پارسا .)1331،هرچند استفاده از شبکههای اجتمواعي بوه جوزء الینفکوي از زنودگي
درآمده اما استفاده از آن باید بصورت متعارف صورت گیرد .این مسئله زماني رنگ بوی مشوک ،بوه خوود
ميگیرد که فرد شخصیت خاص و متفاوتي در شبکههای اجتماعي از خود سواخته اموا پوس از خورو از
اینترنت ،به قالب حقیقي خود برميگردد و دوگانگي بوجود آمده در شخصویت سوبب آشوفتگي بیشوتر او
ميگردد (شولر.)2114 ،
در نهایت ،نقش جزیوي میوانجیگری هووشهیجواني در رابطوه سوبکزنودگي و نیازهوای بنیوادی
روانشناختي با وابستگي به شبکههای اجتماعي تایید شد .در تبیین این مسئله باید توجه نمود که با بهبوود
1. Okur & Ozekes
2. Chengfu, Xian & Wei
3. dubsmash
4. Saraiva & Marina
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سبکزندگي ميتوان سبب افزایش هوشهیجاني گردید .این مسوئله توا حودی مووثر اسوت کوه بهبوود
سالمت محیطي ،گرایش به ورزش ،بهبود وضعیت رواني و حتي تغذیه ميتواند موجب افزایش تعوامالت
موثر فرد ،خوشبیني و مثبتنگری گردد .این خود مقدمهای است تا بوه شوبکههوای اجتمواعي بوه دیود
ابزاری برای ارتقا نگاه شود و از وابستگيهای افوراطگونوه بوه آن اجتنواب گوردد .یکوي از بوزر تورین
چالشهای فضای مجازی ،هویت جعلي کابران آن است که از دالیو ،مووثر آن فقودان خووشبینوي و
مثبووتنگووری افووراد در زنوودگي حقیقووي اسووت (شووهبازی .)1316 ،از طرفووي ،خودمختوواری و قابلیووت
اجتنابورزیدن از جمله عواملي است که سبب افزایش هوشهیجاني مويگوردد .ایون امور خوود موجوب
ميشود تا فرد از افراط در استفاده از شبکههای اجتماعي مصون بماند .همچنین افزایش شایسوتگيهوا و
ارتباط سبب بهبود وضعیت هوشهیجاني ميگردد تا جایي که فرد به جای جبران خال آن در شبکههوای
اجتماعي ،در پي دستیابي به این عوام ،در دنیای حقیقي و ارتباطات نزدیک ميگردد.
با توجه به اینکه این پژوهش در تهران صورت گرفته باید در تعمیمپذیری آن با احتیاط عمو ،نموود
و ميتوان با گسترش چنین پوژوهشهوایي در سوطوح ملوي ،قابلیوت تعمویمپوذیری آن را افوزایش داد.
همچنین متغیرهای جمعیتي از جمله جنسیت و سن نیز ميتوانند در مدل نقشي موثر داشته باشند کوه در
تحقیقات بعدی ميتوان به آنها توجه نمود .در عین حال بوا توجوه بوه یافتوههوای ایون تحقیوق ،نقوش
متغیرهای سبکزندگي و نیازهای بنیادی روانشناختي در تبیین وابستگي به شبکههای اجتمواعي مودنظر
قرار گیرد و از طریق بهبود سبکزندگي و نیازهای بنیادی روانشناختي ،نسبت بوه اصوالح وابسوتگي بوه
شبکههای اجتماعي اقدام گردد.
منابع
 امیدواری ،لیال ( .)1313رابطه نیازهای روانشناختي و هوشهیجاني بوا سوازگاری زناشوویي .پایاناموهارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت.
 بهشتیان ،سیدمحمد ( .)1312رابطۀ هووشهیجواني و اعتیواد بوه اینترنوت در بوین دانوش آمووزاندبیرستانهای شهر تهران .جامعه پژوهي فرهنگي.1-11 ،)2( 4 ،
 پارسا ،نسرین ( .)1331هوشهیجاني .تهران :رشد. پهلوان شریف ،سعید و مهدویان ،وحید ( .)1314مدلسازی معادالت ساختاری .تهران :بیشه. جعفری ،نسیم و فاتحيزاده ،مریم السادات ( .)1311بررسي رابطه بین اعتیاد به اینترنت با افسردگي،اضطراب ،فشار رواني و هراس اجتماعي در دانشجویان دانشگاه اصفهان .مجله علمي دانشگاه علووم
پزشکي کردستان.1-1 ،)13(4 ،
 حمیدی ،مهرزاد؛ جاللي فراهاني ،مجید و رجبي ،حسوین ( .)1313تبیوین رابطوه بوین مهوارتهوایاجتماعي ،خودکارآمدی ،سبکزندگي و اعتیاد اینترنتي در دانوشآمووزان ورزشوکار مقطوع متوسوطه
استان ایالم .مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي ایالم.21-31 ،)1( 26 ،
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-

-

-

-

دهقوواني ،یوسووف ( .)1313نقووش تعوودیلگری تحقووق نیازهووای روانوي در رابطووه بوین روی ودادهای
استرسزای زندگي و اعتیاد به اینترنت .یازدهمین کنفرانس بین المللي روانشناسي و علوم اجتمواعي،
تهران ،شرکت همایشگران مهر اشراق.
رحیمي ،علي اصغر ( .)1313بررسي رابطه هوشهیجاني و سبکزندگي با شادکامي در دانشوجویان.
پایانامه ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود.
رضواني ،نیلوفرسادات ( .)1316اثر منابع تصمیمگیوری خریود بور شوکاکیت مشوتری بوا توجوه بوه
هوشهیجاني و سبکزندگي .پایانامه ارشد .دانشگاه یزد.
زارع جلیاني ،محسن ( .)1315رابطه سبکزندگي و وابسوتگي بوه اینترنوت در دانشوجویان .سوومین
کنفرانس بین المللي روانشناسي ،علوم تربیتي و سبکزندگي ،دانشگاه تربت حیدریه.
سدیدی ،ملیحه( .)1312بررسي نقش عوام ،پیشبیني کننوده حمایوت اسوتقاللطلبانوه والودین در
نیازهای اساسي و شاخصهای بهزیستي در دانشجویان ،دانشگاه هرمزگان.
سلیماني ،مریم ( .)1313نقش نیازهای روانشناختي دانشجویان در اعتیاد به اینترنت با واسوطه گوری
سبکهای مقابله ای .سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسي،علوم تربیتوي و جامعوه شناسوي
ایران ،تهران ،موسسه سام ایرانیان.
شایق ،سمیه ( .)1333بررسي اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با ویژگويهوای شخصویتي در نوجوانوان
تهران .مجله اصول بهداشت رواني.42-53 ،)2( 11 ،
شفیع آبادی ،عبداله ( .)1331تاثیر آمووزش مولفوههوای هووشهیجواني بور سوالمت روان ،مجلوه
روانشناسي ایرانیان.21-31 ،)2( 11 ،
شهبازی ،جواد ( .)1316رابطه هوشهیجاني و سبکهوای دلبسوتگي بوا وابسوتگي بوه اینترنوت در
دانشجویان .پایانامه ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال.
طالقاني نژاد ،محمودعلي؛ داوری ،رحویم و لطفوي کاشواني ،فورح ( .)1313پویشبینوي گورایش بوه
سوءمصرف مواد و اعتیاد به اینترنت بر اساس حمایت اجتماعي ادراک شده و سبکهای کنار آمودن
با استرس با میانجیگری هوشهیجاني در دانش آموزان ،پژوهشهای روانشناسوي اجتمواعي،)35(1 ،
.125-113
عبدالملکي ،فاطمه ( .)1313بررسوي اثربخشوي هووشهیجواني در کواهش وابسوتگي بوه اینترنوت
دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران .پایانامه ارشد ،دانشگاه اهواز.
عصاری ،فاطمه ( .)1315بررسي ارتباط بین سرمایه روان شناختي و هوشهیجاني و تواثیر آنهوا بور
رضایت شغلي .پایانامه ارشد ،دانشگاه یزد.
غفاری ،مسعود ( .)1331بررسي تاثیر آموزشي خودآگواهي و کنتورلتکانوه در کواهش کنوارهگیوری
اجتماعي و کاربری اجباری اینترنت .رساله دکترا ،دانشگاه عالمه طباطبایي.
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 اعتیاد بوه اینترنوت و ارتبواط آن بااحسواس.)1313(  مژده، شهرام و الهدادی، سمیه؛ واحدی،غالمي
 پژوهشوهای روانشناسوي، خوشوهای، کواربرد تحلیو:تنهایي هیجاني و اجتماعي در بین دانشجویان
.52-33 ،)35(11 ،اجتماعي
، پایاناموه ارشود. رابطه سبکزندگي و تفکر با اعتیاد اینترنتي در دانشجویان.)1315(  مهتاب،قلي پور
.دانشگاه آزاد شهرقدس
. روان سنجي: تهران. مقیاس هوشهیجاني اسکات.)1331( ، ابوالفض،کرمي
 پوژوهشهوای. ساخت و اعتباریابي پرسشنامه سوبکزنودگي.)1311(  احمد، محسن و عابدی،لعلي
.33-41 ،)1( 15 ،روانشناختي
 بررسي رابطه اعتیاد به اینترنت با هوشهیجاني و ویژگیهوای شخصویتي و.)1314(  اختر،محمدیون
. دانشگاه شاهرود، پایانامه ارشد.عملکرد تحصیلي
 مدلیوابي اعتیواد بوه اینترنوت براسواس.)1411(  مریم، منصوره و کابلي، محبوبه؛ زارعان،موسیوند
، پژوهشهای روانشناسي اجتمواعي، نقش واسطهای افسردگي:سبکهای هویت و عملکرد تحصیلي
.12-33 ،)44(11
 رویکرد روانشناسي فوردی: ارزیابي و درمان سبکزندگي.)1331(  حمید، محسن و علیزاده،یوسفي
. رسش: تهران.آدلر
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