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های مقايسه اجتماعی رو به باال در شبکهافسردگی از طريق  يابیمدل

گر ادراک اجتماعی مجازی: بررسی نقش میانجیگری حسادت و نقش تعديل

 حمايت همسر 
 5/0/1011تاریخ پذیرش نهایی مقاله:    16/12/1011تاریخ دریافت مقاله: 

 3هقانیفهیمه د ، *2زهرا نادری نوبندگانی ، 1عاطفه اسحاقی
 مقاله پژوهشی

 چکیده
ی اخیر تحقیقات هادههی اجتماعی موجب شده است، طی هاشبکه: مخاطرات استفاده از مقدمه

مختلفی در این حوزه صورت گیرد. هدب پژوهش حاضر نیز بررسی نقش میانجیگری حسرادت و  
و افسرردگی در  نیز نقش تعدیلگر ادراک حمایت همسر در رابطه بین مقایسه اجتماعی رو به براال  

 ی اجتماعی مجازی بود. هاشبکه
مدل معادالت ساختاری بود. جامعه پژوهش شرامل افرراد متأهرل شرهر      -: روش پژوهش همبستگیروش

ی در دسرترس  ریر گنمونره نفر از زنان و مردان این شهر  بودند کره برا اسرتفاده از روش     399کرمان و نمونه 
ارسال شد به پرسشنامه محقق ساخته مقایسه اجتماعی رو به باال  انتخاب شدند و از طریق لینکی که برایشان

ی هرا شربکه (، پرسشنامه حسرادت در  7667مجازی، پرسشنامه افسردگی رادلوب ) ی اجتماعیهاکهبشدر 
( و مقیاس تجدید نظر شرده حمایرت در روابرط صرمیمانه دهرل      9970اجتماعی تاندوک، فروسی و دافی )

و  رسونیپ یهمبستگ بیضر یها با استفاده از روش آماردادهدادند. سپس  پاسخ (9997الرسن و الندرس )
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یمعادالت ساختار

؛ نقش میرانجی را در رابطره برین مقایسره     تواندیمی حاصل از پژوهش نشان داد، حسادت هاافته: یهاافتهی
یفا کند. همچنین ادراک حمایت همسرر توانسرت در   ی اجتماعی و افسردگی اهاشبکهاجتماعی رو به باال در 

 های اجتماعی مجازی و افسردگی را تعدیل کند.  رابطه بین حسادت در شبکه
برر حسرادت در    ریترأث گفت، مقایسه رو به باال با دیگران عرالوه برر    توانیم هاافته: با توجه به ییریگجهینت 

افزایش دهد. در این بین ادراک حمایت  متأهلیز در افراد ؛ افسردگی را نتواندیمی اجتماعی مجازی هاشبکه
 ها موثر باشد.تواند در کاهش پیامدهای حسادت ورزی در این شبکههمسر می

های : مقایسه اجتماعی رو به باال، حسادت، افسردگی، ادراک حمایت همسر، شبکهکلمات کلیدی
 مجازی  اجتماعی
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Modeling Depression through Upward Social Comparison 

in Virtual Social Networks: Investigating the Mediating 

Role of Jealousy and the Moderating Role of Spouse 

Support Perception 
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Original Article 

Abstract 
Introduction: The dangers of using social networks have led to 
various research in this field in recent decades. The aim of this 
study was to investigate the mediating role of jealousy and the 
moderating role of spouse support perception in the 
relationship between upward social comparison and depression 
in virtual social networks. 
Method: The research method was correlation-structural 
equation model. The study population consisted of married 
people in Kerman and a sample of 320 men and women in this 
city who were selected using the convenience sampling method 
and through a link sent to them answered to a researcher-made 
questionnaire of upward social comparison in social networks, 
Radloff (1991) Depression questionnaire, Tandoc, Ferrucci, 
and Duffy (2015) Jealousy in social media Questionnaire, and 
the Revised Support in Intimate Relationships Scale of Dehle, 
Larsen and Landers (2001). Then the data were analyzed using 
Pearson correlation coefficient and structural equations. 
Findings: The findings of the study showed that jealousy can 
play a mediating role in the relationship between upward social 
comparison in virtual social networks and depression. Also, the 
perception of spouse support was able to moderate the 
relationship between jealousy in virtual social networks and 
depression. 
Conclusion: According to the findings, it can be said that 
upward comparison with others, in addition to the effect on 
jealousy in virtual social networks, can also increase depression 
in married people. Meanwhile, the perception of spouse support 
can be effective in reducing the consequences of jealousy in 
these networks.  
Keywords: Upward social comparison, Jealousy, Depression, 
perception of spouse support, virtual social networks 
 

                                                           
1. MA Student of Psychology, Yazd University, Yazd, Iran 

2. Assistant Professor of Counseling, faculty of psychology and educational science, Psychology 

Department, Yazd University, Yazd, Iran.  

*corresponding author: zahra.naderi@yazd.ac.ir 

3. Associated professor of psychology, faculty of psychology and educational science, 

Psychology Department, Yazd University, Yazd, Iran 

mailto:zahra.naderi@yazd.ac.ir


  1041چهل و ششم، تابستان  شناسی اجتماعی، شمارههای روانپژوهش

63 

 
 

 مقدمه
ی مکرر هادورهی رواني است و عوام، خاصي خطر ابتال به هااختالل نیترعیشاافسردگي یکي از 

( و دامنوه وسویعي از حالوت    2116، 1و میور  )بازنر، برومر، هاملستین ددهيماین اختالل را افزایش 
-موي های عاطفي و ذهني، از غمگیني و ضعف عزت نفس تا ناتواني احساسي و جسمي را در بور  

، به نق، از یوسوفي،  2121، 2گارسیا-آلبورن و مارتین-والسکو، گارسیا-مورنو، تاالورا-گیرد )لوسنو
شناسوي افسوردگي و   به هموین دلیو، درک سوبب   (. 1411نیک منش، دانشي، بیاتي و رضا بیگي، 

، 3گیری آن داشته باشوند مهوم اسوت )لیوو    خصوصا عواملي که ممکن است نقش کلیدی در شک،
با رشد فناوری اطالعات و ارتباطات در دو دهوه گذشوته، اینترنوت بوه بخوش      ر این بین د (.2113

 از( و 1411جدایي ناپذیری از زندگي روزمره افراد تبدی، شده است )بوربور و تاجیوک اسوماعیلي،   

ایون  اسوتفاده از   نقش داشوته باشود،   يعالئم افسردگی ریگکه ممکن است در شک، يجمله عوامل
 .دهدبه کرات رخ ميدر پي این بازدیدها هایي است که یسهها و مقاشبکه

( 2121، 5سوارانتیس ، به نق، از کاماروا، پاپاینوامو و چواتزی  1154، 4نگریفست) ياجتماع سهیمقا
موورد   شوان یهایيقضاوت در مورد توانا ایاستنباط ارزش خود  یاست که افراد برا یابزار قدرتمند

مقایسه خود با دیگران ویژگي عمومي زندگي اجتماعي انسان  رسديم به نظر .دهندستفاده قرار مي
شناختي بنیادی است که چگونگي فکور  ( و همچنین یک فرایند روان2114، 6)بوونک و دیجکسترا

)احمدی قوزلوجوه و مهودی زاده تواسواني،     کنديمکردن افراد درباره خودشان و دیگران را کنترل 
( فرآیند مقایسه اجتماعي را شام، سه 2121، 3کارتني و موریناز مک، به نق، ا1116) 3وود (.1313

ارزیابي نتایج مقایسوه در رابطوه بوا     -2کسب اطالعات اجتماعي  -1داند که عبارتند از: مرحله مي
ارزیوابي مقایسوه اطالعوات از طریوق شوناختي،       واکنش بوه  -3ها( و ها/عدم شباهتخود )شباهت

 عاطفي یا پاسخ های رفتاری.
)بوا   یموواز  یهوا سهیمقا سه دسته را به ياجتماع یهاسهیمقا توانيم سهیبسته به جهت مقا

که نسبت بوه خوود    ی)با افراد 1یا نزولي نییرو به پا یهاسهیمقابه خود هستند(،  هیکه شب یافراد
 میسو که از خود برتور هسوتند( تق   ی)با افراد 11یا صعودی رو به باال یهاسهیمقاهستند( و  ترنییپا

 یهوا سوه یمقابور اسواس تحقیقوات انوواع      .(2121، 11)وانگ، وانگ، هو، وانگ، لوي و ژانوگ   کرد
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عنوان مثال، مقایسه خود با افوراد برتور   داشته باشد. بهبر افراد  يمتفاوت هایریت ثتواند مي ياجتماع
حسوادت   گرفتن یا احساسات منفي مانند افسردگي و یا ممکن است به احساسات مثبت مانند الهام

ممکن است به احساسات خوشایندی ماننود   ترنییپامنجر شود؛ عالوه بر این، مقایسه خود با افراد 
غرور یا خوشحالي از بدحالي دیگران یا احساسات ناخوشایندی مانند نگراني یا همدردی بیانجامود.  

ی مثبوت  هوا رفتشیپی اجتماعي مجازی هاشبکهدر این بین به این دلی، که افراد تمای، دارند در 
ی هوا سوه یمقانتیجوه گرفوت یکوي از     تووان يمو ، دهنود زندگي خود را بیشتر از موارد منفي نشان 

، ژئوو،  لئوو ، مقایسه اجتماعي رو به باال یعني مقایسه با افراد بهتر اسوت ) هاشبکهشده در این انجام
(. بور  2115، 3تور یو پ والکنبور ، شووتن؛ 2115، 2لین و یوتز، 2113، 1یانگ، نیو، تیان و همکاران

ی اجتماعي با عالئم افسردگي ارتباط مثبت هاشبکهمقایسه اجتماعي رو به باال در اساس تحقیقات 
ی هوا شوبکه دارد و در واقع افسردگي یکي از پیامدهای نامطلوب مقایسه اجتمواعي رو بوه بواال در    

 .(2115، 4؛ نسي و پرینستین2121کارتني و مورینا، اجتماعي است )مک
تجربوه   را آن ياجتمواع  سهیاست که افراد در مقا یندیحسادت احساس ناخوشااز سوی دیگر 

و  و خود مي تواند بر پیامدهای روانشناختي مقایسه اجتماعي اثر داشوته باشود. حساسویت    کننديم
، منجور شوود   گوران یبوا د خوود   يمنف سهیبه مقا توانديمعالوه بر اینکه  گرانید تیتوجه به موفق

یوون،  ؛ 2115، 5بلیوز ) نیوز بوه هموراه دارد   اسوترس درک شوده بواالتر را     ایحسادت  نظیراتي خطر
و اغلوب دردنواک از    ندیناخوشوا ترکیبوي  حسادت توان گفت مي (.2111، 6کلینمان، مرتز و برانیک

بوه کواهش    توانود يمو و است  یاز افراد يگروه ایبا فرد  خود سهیاز مقا يناشکه  است ياحساسات
، 3افزایش افسردگي منجر شود )لطیف، ونگ، پیتافي، علي، سیدیکویي و همکواران سالمت روان و 

مطالعوات نشوان داده اسوت    (. 2115، 1، تاندوک، فروسي و دافي2114، 3، اردی، و موکلدیلي2121
بوا  خود  ياجتماع سهیبه مقا یشتریب ،یاساس حسادت است و افراد تما باالرو به  ياجتماع سهیمقا

وانوگ و همکواران،   ) دهود يمو  شیفزاامکان حسادت را ااین موضوع  جهیو در نت دارندي عال افراد
توانند تجربه افراد از حسادت را های اجتماعي مياند رسانهبه طور کلي تحقیقات نشان داده (.2121

در موورد  مطالعوات  (. در ایون راسوتا   2121، 11مواکي تحت تاثیر قرار دهند )تاندون، دهیور و منتوي  
در رابطوه  را  میانجينقش  توانديمحسادت اند نیز نشان دادهبوک  سیمانند ف يتماعاج یهارسانه
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 ،2؛ پرا2116، 1)اپ،، گرالچ و کروسیوس داشته باشد يو افسردگ ياجتماع یهاشبکهاستفاده از  نیب
2113) . 

های مجازی و حسادتي که به دنبال آن هر چند بر اساس تحقیقات، مقایسه اجتماعي در شبکه
های اجتمواعي  رسد حمایتکنند رابطه دارد، به نظر ميدهد با افسردگي که افراد تجربه ميمي رخ

کنند نقش مهمي شان از جانب همسر دریافت ميهایي که افراد در زندگي زناشویيخصوصا حمایت
، 1161) 3های اجتماعي مجازی دارد. پیرس، باربارا، ساراسون و ایروینسوء شبکه در رابطه با اثرات

( معتقدند حمایت اجتماعي هنگام بوروز فشوار روانوي ماننود     1312گروسي و خداپرست،  به نق، از
سپری محافظ عم، مي کند و از بروز عالئم افسردگي پیشگیری یا شدت عالئم روان شوناختي را  

ي انبین سالمت جسمترین عوام، پیشیکي از مهمتوان گفت حمایت اجتماعي کند. ميتعدی، مي
( و بوه معنوای   1313)ظهورپرونوده و پاسوبان،    اسوت شناختي افراد از کودکي تا بزرگسوالي  وانو ر

، 4حمایتي است که ممکن است در شرایط دشوار دریافت شود )سالیوان، پاسچ، الودریج و بردبووری  
های مختلف همچنین حمایت اجتماعي اشاره به سیستم حکایتي دارد که در آن فرد کمک (.1113

، بوه  2113، 5کند )کوماگیز و ساهینتماعي، مالي و شناختي را از محیط خود دریافت ميعاطفي، اج
(. در زمینه ازدوا  حمایت اجتمواعي شوام، توالش همسوران بورای      1411پور، نق، از غنچه و گ،

برآوردن نیازهای فوری شریک زندگي خود در وقایع پراسترس زندگي اسوت و احسواس امنیوت و    
؛ سواهو و  2113، 6(. برخي تحقیقات )پال1113نبال دارد )سالیوان و همکاران، خودکارآمدی را به د

( نشوان دادنود   2113، 3، به نق، از جافار، آکویی،، عباس، شواهر، آموان و همکواران   2114، 3سینق
حمایت اجتماعي برای غلبه بر مشکالت روانشناختي مانند استرس، اضطراب و افسردگي در هموه  

 ، بوه نقو، از  1116) 11الزم است. همچنین کاترونا (2116، 1انگ و یوژ)متاه، افراد از جمله افراد 

( از جملوه پیامودهای حمایوت اجتمواعي همسور را      1311محمودپور، دهقانپور، ایجادی و یوسوفي،  
داند. علي رغم وجود شواهدی در زمینه اهمیت حمایت اجتماعي به طور کلي، کاهش افسردگي مي

ها را به سمت موفقیوت و یوا   ای بالقوه مهم برای درک آنچه ازدوا  حمایت همسر به عنوان حوزه
در  (.1113و همکاران،  شکست سوق مي دهد، هنوز مورد بررسي دقیق قرار نگرفته است )سالیوان

ایران تا کنون مطالعاتي که به صورت خاص به بررسي اثرات مقایسه اجتماعي رو به باال در شبکه 
اد متاه، بپردازد دیده نشده است. همچنین کمتر تحقیقوي در زمینوه   های اجتماعي مجازی در افر
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ای از متغیرهای فردی و ارتبواطي در کنوار یکودیگر پرداختوه     مقایسه اجتماعي به مطالعه مجموعه
 است. 

ی اخیر رو به هاسالهای اجتماعي مجازی در کاربرد شبکه رسديماز آنجا که به نظر بنابراین 
هایي از ایون دسوت   مچنین به این دلی، که افراد بیشتر مستعد انجام مقایسهافزایش بوده است و ه

ها و نیز بررسي با بررسي اثرات فردی مقایسه اجتماعي رو به باال در این شبکه قیتحقهستند، این 
است که آیوا حمایوت ادراک    سؤالنقش متغیر ارتباطي حمایت همسر به دنبال پاسخگویي به این 

هوای اجتمواعي   کننده رابطه بین مقایسه اجتماعي رو به بواال در شوبکه  تعدی، شده از جانب همسر
 گری حسادت است؟ مجازی و افسردگي افراد متاه، از طریق نقش میانجي

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 : مدل مفهومی پژوهش0نمودار 

 

 روش پژوهش
زنوان و  آمواری پوژوهش را     جامعه. روش پژوهش حاضر همبستگي از نوع معادالت ساختاری بود

نفر به روش نمونوه   334ی به حجم انمونهمردان مت ه، شهر کرمان تشکی، دادند که در این بین 
نفر  321ارسال شد؛ اما از این تعداد  هاآنبرای  هاپرسشنامهگیری در دسترس انتخاب شد و لینک 

نفور   14اقع پاسخ داده بودند و در و هاپرسشنامهمرد( به صورت کام، و صحی  به  35زن و  244)
 اطالعاتشان مخدوش بود و در نتیجه از روند تحلی، حذف شدند. 
ی پژوهش به صورت هاپرسشنامهروش جمع آوری اطالعات به این صورت بود که ابتدا لینک 

آنالین در اختیار زنان و مردان مت ه، از مناطق مختلف شهر کرمان قرار داده شد؛ در لینک ارسالي 

مقایسه اجتماعی 

-باال در شبکهروبه

 های مجازی

 

 حسادت

در شبکه های 

 مجازی

 افسردگی

ادراک حمایت 

 همسر
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توضی  داده شد و از شرکت کنندگان خواسته شد مطوابق   هاپرسشنامهز چگونگي تکمی، هر یک ا
پاسخ دهند. در این مرحله با استفاده از تحلی، عام، تاییدی  سؤاالتبا دستورالعم، و با صداقت به 

هوا بورای   ها مورد بررسي قرار گرفت؛ پس از تایید در مرحله بعد لینک پرسشونامه روایي پرسشنامه
ارسال گردید. الزم به ذکور اسوت موالک ورود بوه پوژوهش تاهو، شورکت         نمونه اصلي پژوهش

کنندگان و زندگي با همسر در کنار یکدیگر بود. مالک خرو  از پژوهش قرار داشتن فرد متاه، در 
 آستانه جدایي بود.

از طریق پرسشنامه، اطالعات توصیفي متغیرهای موورد پوژوهش بوا     هادادهبعد از جمع آوری 
ی آمار توصیفي مث، میانگین و انحراف استاندارد مشخص شود. همچنوین در   هااخصشاستفاده از 

 25-افزارهوای  ( با نورم SEMی آمار استنباطي از آزمون مدل معادالت ساختاری )هاشاخصسط  
spss  وAmoss-25  ،ی پژوهش استفاده شد. الزم بوه ذکور   هاهیفرضو بررسي  هادادهبرای تحلی

در کمیته اخالق دانشوگاه یوزد بوه ثبوت      IR.YAZD.REC.1400.060است این پژوهش با کد 
 رسیده است. 

 

 ابزارهای پژوهش

منظوور بررسوي متغیور    در ایون پوژوهش بوه    الف( پرسشنامه مقایسه اجتماعی رو به باال:

آیوتم   11از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه شام،   مقایسه اجتماعي رو به باال
توا   1مخوالفم =   کوامالً ی )از ادرجوه نهایي فرد با جمع کردن مقیاس لیکرت هفوت   است که نمره

 تواننود يمی که افراد انمره نیترنییپا. دیآيمبه دست  هاتمیآ( در هر یک از این 6موافقم=  کامالً
مقایسه اجتماعي  دهندهاست. ضمن اینکه نمرات باالتر نشان  61و باالترین نمره  1به دست آورند 

 ی اجتماعي است.هاشبکهو به باالی بیشتر در ر
الزم به ذکر است به منظور ساخت این پرسشونامه پوس از بررسوي منوابع مختلوف و مطالعوه       
-پرسشنامه هایي در زمینه مقایسه اجتماعي، به منظور ساخت پرسشنامه مقایسه اجتماعي با جهوت 

منظور بررسي روایي محتوا، پرسشنامه گیری رو به باال تعدادی سوال طراحي شد؛ در مرحله بعد به
از طریق لینکي در اختیار تعدادی از صاحب نظران حووزه روانشناسوي اجتمواعي قورار گرفوت و در      

این افراد قرار گرفت؛ در مرحلوه بعود ایون پرسشونامه جهوت       دییت آیتم پرسشنامه مورد  11نهایت 
جهوت  هوا  پوس از جموع آوری داده  ارسال و تکمی، شد.  مت ه،فرد  233بررسي روایي سازه برای 

 مجمووع  گرفتن نظر در بررسي روایي سازه پرسشنامه حاضر از تحلی، عام، تاییدی استفاده شد. با
 ياجتمواع  سهیپرسشنامه مقاعاملي مربوط به  برازنده بودن مدل شده، محاسبه برازش هایشاخص

بورای سونجش پایوایي ایون     همچنوین  . قورار گرفوت   دییت  مورد ياجتماع یهارو به باال در شبکه
به دست آمد که همساني دروني خووبي   33/1پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد و میزان آن 

 .دهديمپرسشنامه نشان  سؤاالترا بین 
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منظور سنجش افسردگي، مقیاس افسردگي در این پژوهش به ب( پرسشنامه افسردگی:

مطالعات اپیدمیولوژی عالئم افسردگي در جمعیوت  ( که برای استفاده در 1111) 1آیتمي رادلوف 21
)بوه   1از  یادرجوه چهوار  در یک لیکرت  مورد استفاده قرار گرفت. این مقیاسعمومي طراحي شد 

حداق، و حوداکثر نموره آن بوه    قرار دارد و همه موارد(  ای همیشه) 3از مواقع( تا  کی چیه ایندرت 
نیز  يباالتر باشد، عالئم افسردگدر مقیاس مورد نظر  فردهر چه نمره به تبع  است.  61و  1ترتیب 

پایوایي  ( و 2111، 2ون دام و ارلي وین؛ 1111روایي )رادلوف، الزم به ذکر است . خواهد بود شتریب
ایون مقیواس بورای گوروه      (2121وانگ و همکاران، ؛ 2111؛ ون دام و ارلي وین، 1111)رادلوف، 

 .قرار گرفته است دییت های مختلف توسط برخي مطالعات مورد 

منظور بررسي روایي پرسشنامه از تحلی، عام، تاییدی استفاده شود. بور   در این پژوهش نیز به
 محاسوبه  بورازش  هوای شاخص مجموع گرفتن نظر در با شده واساس تحلی، عاملي ت ییدی انجام

نیوز از طریوق   همچنین میزان پایایي پرسشونامه   .قرار گرفت دییت  مورد شده روایي این پرسشنامه
به دست آمد که نشان دهنده همسواني درونوي بوین     11/1آلفای کرونباخ محاسبه شد و مقدار آن 

 پرسشنامه است. سؤاالت

و ایون پرسشونامه توسوط تانودوک     ی اجتماعی: هاشبکهج( پرسشنامه حسادت در 

 5طیوف  در یوک   . آیتم های این پرسشونامه شده است ،یماده تشک 3از  تهیه و( 2115)همکاران 
از  توانود يمی که فرد انمره نیترنیی. پاقرار دارد( مموافق)کامالً  5 تا( م)کامالً مخالف 1از  یادرجه

حسوادت  میزان باالتر باشد،  فرد هرچه نمرهاست و  3و باالترین نمره  1این پرسشنامه کسب کند 
 است. تریبه افراد قونسبت 

گوزارش   31/1مه را با استفاده از آلفای کرونبواخ  ( پایایي این پرسشنا2121وانگ و همکاران )
تحلی، عاملي تاییدی استفاده شد منظور بررسي روایي این پرسشنامه از دادند. در پژوهش حاضر به

ی هوا شوبکه قرار گرفت. همچنین برای بررسي روایي همزمان پرسشنامه حسادت در  دییت و مورد 
( اسوتفاده شود؛   2115) 3ودیسوپوتي و گرمیگینوي  اجتماعي از پرسشنامه حسادت کاسو، پروفسوور ک 

 P< 61 /1R 1 /11نتایج نشان داد همبستگي مثبت معناداری بین این دو پرسشنامه وجوود دارد ) 

به دسوت آمود کوه نشوان      33/1از آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار آن . برای محاسبه پایایي (=
 .پرسشنامه است سؤاالتدهنده همساني دروني خوب بین 

در این پژوهش بوه منظوور بررسوي متغیور ادراک      د( پرسشنامه ادراک حمایت همسر:

( )دهو،،  SIRRSسوالي تجدید نظر شده حمایت در روابط صمیمانه )  25از مقیاس  حمایت همسر
آیتم بوود و پوس از تجدیود     43( استفاده شد. این مقیاس در ابتدا شام، 2111 4الرسن و الندرس،

                                                           
1  . Radloff 

2. Van Dam & Earleywine 

3. Casu, Codispoti & Gremigni 

4. Dehle, Larsen & Landres 



  1041چهل و ششم، تابستان  شناسی اجتماعی، شمارههای روانپژوهش

69 

 
 

خرده  4سوال را شام، شد؛ پرسشنامه حاضر دارای  25( 2111) 1ده و الورنسنظر توسط باری، بون
 تیو حما 13-21 ،يکو یزیف ، آسوایش 1-12 ،ياطالعوات  يبانیپشت 1-3 مقیاس است که آیتم های

هریوک از آیوتم هوای ایون مقیواس      شود. را شام، ميملموس  تیحما 21-52 وي /عاطفياحساس
نموره گوذاری   ( همیشوه ) 4 ( توا هرگز) 1از  درجه ای  تجدیدنظر شده نیز براساس یک لیکرت پنج

 دهنده حمایت اجتماعي دریافت شده باالتر است.اند و نمرات باالتر نشانشده
( همساني دروني چهوار خورده مقیواس موذکور بوا اسوتفاده از آلفوای        2111باری و همکاران )

( پایایي خرده مقیاس هوا را  1212) 2و ایلسکا و پرسیس یال باسیستا 12/1تا  36/1کرونباخ را بین 
نشان دادند. همچنین در دو تحقیق مذکور روایي ایون   14/1و پایایي مقیاس را  12/1تا  35/1بین 

در این پژوهش به منظوور بررسوي روایوي پرسشونامه از تحلیو،      پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. 
ت. همچنین برای بررسي پایوایي  عام، تاییدی استفاده شد و روایي پرسشنامه مورد تایید قرار گرف

دهنده همساني دروني به دست آمد که نشان 13/1از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و میزان آن 
 مقیاس است. 

  

 هاافتهی

نفور   113نفور کارشناسوي ارشود،     31نفر دارای تحصیالت دکتوری،   12از میان افراد گروه نمونه 
نفور بواقي مانوده     113نفور دارای فرزنود بودنود و     212ن نفر دیپلم بودند. همچنی 35کارشناسي و 

 فرزندی نداشتند.
متغیرهوای  توصیفي ازجمله میانگین، انحراف استاندارد، کمترین و بیشترین مقودار   یهايژگیو

ی اجتمواعي، افسوردگي، حسوادت و    هاشبکهکه عبارتند از مقایسه اجتماعي رو به باال در پژوهش 
ادراک  دهود يمو نشوان   1که جودول   طورهمان ارائه شده است. 1 ادراک حمایت همسر در جدول

میانگین و ادراک حمایوت همسور    نیترنییپا( 15/13( باالترین و حسادت )12/61حمایت همسر )
انحراف استاندارد را در بوین متغیرهوای پوژوهش بوه      نیترنییپا( 3( باالترین و افسردگي )31/21)

 خود اختصاص داده است.
 

                                                           
1. Barry, Bunde & Lawrence 

2  .  lliska, & Przybyla-Basista 
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 یانگین، انحراف معیار و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش. م0جدول 

انحااااااااراف  میانگین بیشترین مقدار کمترین مقدار متغیرها

 استاندارد

مقایسااه اجتماااعی رو 

 به باال

11 61 23/23 65/1 

 3 36/26 51 21 افسردگی

 11/3 15/13 41 3 حسادت

 31/21 12/61 111 25 ادراک حمایت همسر

 
ی پژوهش از همبستگي پیرسون و مودل سوازی معوادالت    هاهیفرضظور بررسي مندر ادامه به

ساختاری استفاده شده است. در جدول زیر ضرایب همبستگي میان متغیرهای مدل میانجي گوری  
نشان داده شوده اسوت،    2ی اجتماعي آورده شده است. همانطور که در جدول هاشبکهحسادت در 

(، مقایسه اجتماعي رو r=21/1ی اجتماعي و افسردگي )هاشبکه بین مقایسه اجتماعي رو به باال در
( رابطوه مثبوت و معنوادار وجوود دارد اموا بوین       r=51/1ی اجتماعي و حسادت )هاشبکهبه باال در 

مقایسه اجتماعي رو به باال با حمایوت ادراک شوده رابطوه معنواداری دیوده نشود. همچنوین بوین         
( و ادراک حمایوت  r=-31/1ا حمایوت ادراک شوده )  (؛ افسوردگي بو  r=43/1افسردگي و حسوادت ) 

 رابطه معناداری وجود دارد. 11/1( در سط  r=-11/1همسر با حسادت )
 

 ی حسادتگریانجیم. ضرایب همبستگی بین متغیرهای مدل ۲جدول 

 حسادت افسردگی مقایسه اجتماعی رو به باال متغیرها

   1 مقایسه اجتماعی رو به باال

  1 21/1** افسردگی

 1 43/1** 51/1** حسادت

 -11/1** -31/1** -12/1 ادراک حمایت همسر

**p< 11/1 *p<  15/1  

 
گری حسوادت در شوبکه اجتمواعي در    ی برازش مدل میانجيهاشاخصنشان دهنده  3جدول 

های بورازش  رابطه بین مقایسه اجتماعي رو به باال و افسردگي است. مطابق با این جدول، شاخص
ای مطلوب است. مودل  گری از حیث برازش مطلق، ایجازی و مقایسهنجي و تعدی،مدل نهایي میا

نهایي با اصالحاتي نظیر حذف مسیر مستقیم غیرمعنادار مقایسه اجتماعي بوه افسوردگي و اعموال    
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در مقایسه با حمایت ادراک شده ضرب در حسادت بوه   کوواریانس میان حمایت ادراک شده ضرب
 برازش مطلوب رسید.

 

 پژوهشهای برازندگی مدل شاخص .۳ل جدو

 P /df2χ RMSEA GFI IFI CFI شاخص

 34/1 35/1 36/1 11/1 25/4 111/1 قبل از اصالح

 11/1 11/1 33/1 16/1 35/1 11/1 نهایی

 
ضرایب اثر مستقیم، غیر مستقیم، ک، و سط  معناداری بین متغیرهوای   4در ادامه و در جدول 

، اثرات مستقیم، اثرات غیرمستقیم، اثر تعدیلي و اثرات 4با جدول  مطابق است. پژوهش آورده شده
 ک، مدل پژوهش آورده شده است. 

گری حسادت درشبکه اجتماعي در رابطه دهد شاهد احراز نقش واسطهکه نتایج نشان ميچنان
بین مقایسه اجتماعي رو به باال و افسردگي هستیم. همچنوین نتوایج آزموون بووت اسوترپ بورای       

به عنوان اثر غیرمستقیم مقایسه اجتماعي بر افسوردگي بوه واسوطه حسوادت نشوان       21/1ب ضری
گوری بوا توجوه بوه     دهنده نقش معنادار میانجي گری حسادت در این رابطه بود. این نقش میانجي

گری کامو، تلقوي   غیرمعنادار شدن مسیر مستقیم مقایسه اجتماعي به افسردگي، به عنوان میانجي
 مي گردد. 
نین اثرات تعاملي متغیر پیوسته حمایت ادراک شده با متغیر حسادت بر مسیرهای منتهوي  همچ

به افسردگي و حسادت معنادار بود و بیوانگر نقوش تعودیلي ادراک حمایوت در روابوط حسوادت بوا        
دهود  و مقایسه اجتماعي و حسادت است. مقایسه اثرات خالص با اثرات تعاملي نشان مي افسردگي

ي رو به باال در حضور میانجي حسوادت، نقوش مسوتقیم معنوادار خوود را از دسوت       مقایسه اجتماع
دهد و همچنین در تعام، با متغیر حمایت ادراک شده نیز دارای نقش معنادار در تبیین مسوتقیم  مي

ای به عنووان میوانجي مقایسوه اجتمواعي بوا      افسردگي نیست. در مورد حسادت نیز که رابطه قوی
توانود  تعاملي آن با حمایت ادراک شده معنادار است و حمایوت ادراک شوده موي   افسردگي دارد، اثر 

جهت بتای خالص حسادت با افسردگي که در حالت عادی  مثبت است را در حالت تعواملي منفوي   
های اجتماعي در رابطه مقایسوه اجتمواعي   گری متغیر حسادت در شبکهکند. بنابراین نقش میانجي

راز گردیده و افزون بر آن اثر تعاملي و تعدیلي متغیر ادراک حمایت همسر رو به باال و افسردگي اح
 بر مسیرهای حسادت بر افسردگي و مقایسه اجتماعي بر افسردگي مورد تایید قرار گرفت.
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 برآورد ضرایب معیار شده اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل. 4جدول 

اثر غیر مستقیم یاا   اثر مستقیم مسیر

 تعدیل

 اثر کل

 N. S *21/1 افسردگی ←قایسه اجتماعی رو به باال م

 گر میانجي 

*21/1 

 

 65/1** - 65/1** حسادت ←مقایسه اجتماعی رو به باال

 44/1** - 44/1** افسردگی ←حسادت 

 -33/1** - -33/1** افسردگی ←حمایت ادراک شده از همسر 

 -13/1** - -13/1** حسادت ←حمایت ادراک شده از همسر 

 ←یت ادراک شاده ضاربدر حساادت    حما

 حسادت

 -11/1* گرتعدی، -11/1*

 ←ادارک شاده ضاربدر حسااادت   تیا حما

 افسردگی

 -14/1* گر،یتعد *14/1-

**p<11/1*p< 15/1 
 

 
 . مدل نهایی پژوهش همراه با ضرایب استاندارد مسیرها۲نمودار 

 مقایسه

حسا

 دت
افسرد

 گی



  1041چهل و ششم، تابستان  شناسی اجتماعی، شمارههای روانپژوهش

73 

 
 

مشواهده موي شوود بوه     دهنده مدل پژوهش بعد از اصالح است. همانطور کوه  نشان 2نمودار 
منظور برازش بهتر مدل، مسیر مستقیم مقایسه اجتماعي رو به باال در شوبکه هوای اجتمواعي بوه     

 افسردگي حذف شده است. 

 

 بحث و نتیجه گیری
کننوده رابطوه بوین مقایسوه     پژوهش حاضر این بود که آیا حمایت اجتمواعي همسور تعودی،    سؤال

گوری  ي مجوازی و افسوردگي از طریوق نقوش میوانجي     های اجتمواع اجتماعي رو به باال در شبکه
گری نتایج حاص، از این پژوهش با نتایج تحقیقوات پیشوین   حسادت است؟ در زمینه نقش میانجي

( همسوو بوود. همچنوین    2121( و نیوز وانوگ و همکواران )   2115همچون تانودوک و همکواران )  
( نشوان  2121) 2حوت و کوراس  ( و وردویین، گوگوشویلي، ماسار، تا2115) 1تحقیقات لیم و یانگ

ی اجتماعي مجوازی رابطوه   هاشبکهاند بین دو متغیر مقایسه اجتماعي رو به باال و حسادت در داده
 های این پژوهش همسو بود.  مثبت و معناداری وجود دارد که با یافته

در بین ی اجتماعي مجازی هاشبکهها به ارتباط اجتماعي، استفاده از به دلی، نیاز اساسي انسان
زندگي و روابط افراد را دچار  هاشبکهی اخیر، استفاده از این هاسالمردم افزایش یافته است و طي 

به منظور انتشار اطالعات درباره خود،  هاشبکهتغییر و دگرگوني کرده است. کما اینکه افراد از این 
ی اجتماعي را بین افراد هاسهیقامزمینه  هاطیمح. بنابراین این کننديمافکار و باورهایشان استفاده 

( و گاها با توجه به جهت و شودت  1313افزایش داده است )احمدی قوزلوجه، مهدی زاده تواساني، 
و لوي،   2113و همکواران،   لئوتواند به اختالالتي نظیر افسردگي منجر شود. تحقیقات )مقایسه مي

ی اجتماعي با افسردگي هاشبکهه باال در اند مقایسه اجتماعي رو ب( نیز نشان داده2111، 3ها و جو
ها دچار افوزایش حسوادت   رابطه مثبت و معناداری دارد. از سوی دیگر افراد غالبا بعد از این مقایسه

ی اجتماعي بوه  هاشبکهرسد کاربران شوند و این خود در ایجاد افسردگي نقش دارد؛ به نظر ميمي
و  هوا تیموفقشان مانند يمثبت زندگ یدادهایورد رواغلب در ممنظور ایجاد تصویر مطلوب از خود 

 یهااسخیکي از پ ها،نوع پست نیبعد از خواندن ا؛ گذارنديپست مهای جدید تفریحات و سرگرمي
 ياجتمواع  سهیمقا توان آن را پیامدکه مي است برای کاربران ،احساس حسادتي رایج، ایجاد عاطف

ی زنودگي خوود را   هوا شرفتیپ هاشبکهد تمای، دارند در این دانست. به عبارت دیگر افرارو به باال 
کننود. در  بیشتر از موارد منفي نشان دهند و غالبا مقایسه های رو به باال را برای دیگران ایجاد مي

(. 2113و همکواران،   لئوبه حسادت نیز منجر شود ) توانديمنتیجه این مقایسه اجتماعي رو به باال 
 سوه یمقا گوران ید ينشو یگز یهوا تیو موفقخود را با  ي، افراد به راحتطیشرا نیدر ابه عبارت بهتر 

                                                           
1  . Lim, & yange 

2 . Verduyn, Gugushvili, Massar, Taht, Kross 

3  .  Lee, Ha, & Jue  
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فیلونس، هورلبیوک،   ) کنود  جادیرا ا ياحساسات منف شدن ناشي از ماریخطر ب توانديم، که کننديم
در نتیجه مقایسه اجتماعي چه به صورت موزمن و چوه مووقتي در     (.2111، 1و کوستر ریدت فرند،
( و 2115قب منفي ازجمله افسردگي همراه است )فینستین و همکواران،  ی اجتماعي با عواهاشبکه

 تواند نقش مهمي را ایفا کند.در این بین حسادت مي
گوری را در رابطوه بوین    تواند نقوش تعودی،  همچنین نتایج نشان داد ادراک حمایت همسر مي

 2گ، دانوگ و ژائوو  حسادت در شبکه های اجتماعي و افسردگي ایفا کند. این یافته با تحقیق ژیانو 
توانند در رابطه بین حسادت و افسوردگي  ( که نشان دادند حمایت اجتماعي و تاب آوری مي2121)

طریق افزایش احساس خودارزشمندی  حمایت اجتماعي ازنقش ایفا کنند همسو است. به طور کلي 
حمایت بیشتر و طبیعتا هر چقد میزان این  کندو کنتورل اموور بوه ارتقای سط  سالمت کمک مي

کند؛ چنین بوه نظور   های اجتماعي را کم ميگیری حسادت در شبکهباشد اثرات سوء ناشي از شک،
تر افسردگي و اضطراب مرتبط اسوت  با سطوح پایین حمایت ادراک شدهکه سطوح باالتر مي رسد 

پاسبان،  )ظهورپرونده و کندگیر در برابر استرس عم، ميو حمایت اجتماعي به عنوان سپری ضربه
1313 .) 

( نیز دریافتند که در تمام 2111، به نق، از ده، و همکاران، 1131) 3لین، سیمون، انس، و کو
سطوح وقایع زندگي، کساني که از حمایت اجتماعي بهتری برخوردار هسوتند، عالئوم روانپزشوکي    

ند، موي  کمتری را نشان خواهند داد. در واقع شرکای صمیمي منبع مهوم حمایوت اجتمواعي هسوت    
 نیمنوابع بو   نیتور اغلوب متوداول  گر مهم را در رابطه زناشویي ایفا کنند و توانند نقش یک حمایت

ارائه شده خار  از ازدوا  به طور  یهاتیحما. همچنین هستند حمایتو  ي، راحتتیامن یبرا یفرد
مواعي  عوامو، اجت ( بلکوه  2111)بواری و همکواران،    کنديهمسر را جبران نم تیکمبود حما يکاف

د )گروسي و خداپرسوت،  داراثر خصوصاً پشتیباني و حمایوت همسور، بور عملکرد جسماني و رواني 
1312 .) 

توان اینگونه نتیجه گرفوت کوه وقتوي افوراد بوا      به طور کلي بر اساس نتایج به دست آمده مي
ربوه  های منفي نظیور حسوادت تج  های اجتماعي در مقایسه خود با دیگران هیجانحضور در شبکه

تواند ها افزایش خواهد داد. در این بین آنچه ميکنند و این کار احتمال وقوع افسردگي را در آنمي
پیامدهای منفي نشات گرفته از مقایسه رو به باال را تعدی، کند وجود یک نیروی حمایتي در رابطه 

نباشد احتمال اینکه صمیمانه با همسر است؛ در مقاب، زماني که فرد از وجود این حمایت برخوردار 
به واسطه احساس حسادت ناشي از مقایسه رو به باال دچار پیامدهای روانشاختي نظیور افسوردگي   
شود بیشتر است. بنابراین حمایت ادراک شده از جانب همسر نقش مهمي در تعدی، اثورات منفوي   

 مقایسه اجتماعي رو باال دارد. 

                                                           
1. Faelens, Hoorelbeke, Friend, Raedt & Koster 

2. Xiang, Dong, & Zhao 

3. Lin, Ensel, Simon & Kuo 
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وران شیوع کرونا دست یابي به گروه نمونه با های پژوهش این بود که در داز جمله محدودیت
تر همچنین استفاده صرف از پرسشنامه امکان دستیابي به اطالعات عمیق هایي مواجه بود.دشواری

ی آتوي  هاپژوهشدر  شوديمآمده پیشنهاد دستکرد. در راستای نتایج بهرا با محدودیت مواجه مي
گي بررسي شود تا پیامدهای روانشوناختي ایون حووزه    متغیرهایي مانند اضطراب نیز به جای افسرد

های اجتمواعي، ویژگوي   شود به جای حسادت در شبکهتر مورد مطالعه قرار گیرد. پیشنهاد ميدقیق
گیری مقایسه اجتماعي و پیامدهای روانشوناختي آن موورد   شخصیتي حسادت نیز در رابطه با شک،

های دیگر مانند مقایسه رو الزم است انواع مقایسه رسدبررسي قرار گیرد. از سوی دیگر به نظر مي
به پایین و موازی نیز در تحقیقات بعدی مورد توجه قرار گیرنود.  الزم اسوت در مشواوره پویش از     

ی هوا جنبوه های اجتماعي مکرر بر زندگي زناشویي و منفي مقایسه ریت ثدر زمینه  هازو ازدوا  به 
شده در شبکه های اجتماعي مجازی اطالعاتي ارائوه گوردد.    غیر واقعي تصاویر به اشتراک گذاشته

توانود زمینوه را بورای    رساني به زو  درمانگران در کارگواه هوای آموزشوي موي    در این راستا اطالع
 های ناشي از مقایسه فراهم نماید. ها و کم کردن هر چه بیشتر آسیببخشي به زو آگاهي

 

 تقدیر و تشکر
اند تشکر انند از تمامي افراد متاهلي که در پژوهش حاضر مشارکت نمودهدمحققان بر خود الزم مي

 و قدرداني نمایند. 

 

 منابع
سواختار عواملي و ویژگیهوای    (. 1313احمدی قوزلوجه، احمود؛ مهودی زاده تواسواني، علوي. )     -

، 6 ،مجله رویش روان شناسي. گیری مقایسه اجتماعي روانسنجي نسخه فارسي مقیاس جهت
216-211. 

هوای  (. رابطه میزان و نووع اسوتفاده از شوبکه   1411ربور، اکرم و تاجیک اسماعیلي، سمیه. )بو -
 .41های روانشناسي اجتمواعي،  پژوهشاجتماعي مجازی با هویت اجتماعي زنان شهر تهران. 

133-151. 
رابطه حمایت اجتماعي و تاب آوری با اضوطراب  (. 1313ظهور پرونده، وجیه؛ پاسبان، سعیده. ) -

، 53، فصولنامه خوانواده پژوهوي   . اعي و درماندگي روان شناختي مادران کودکان استثنایياجتم
311-233. 

آوری و حمایت اجتماعي با سالمت اجتماعي (. رابطه تاب1411غنچه، سمیه و گ، پور، رضا. ) -
-64، 45 ،11های روانشناسوي اجتمواعي،   پژوهشدر دانشجویان: نقش تعدیلي خوددلسوزی. 

45 . 



 های اجتماعی مجازیافسردگی از طریق مقایسه اجتماعی رو به باال در شبکهی بیامدل

76 

 
 

رابطۀ حمایوت اجتمواعي عملکوردی بوا چگوونگي      (. 1312سعیده؛ خداپرست، زهرا. ) گروسي، -
 ،2، مجلوۀ مطالعوات اجتمواعي ایوران    . کیفیت زندگي زنان مت ه، شهر کرمان پس از زایموان 

126-113. 
بینوي  (. پویش 1311محمودپور، عبدالباسط، دهقانپور، ثنوا، ایجوادی، سوحر و یوسوفي، ناصور )      -

ر اساس ذهن آگاهي، الگوهای ح، تعارض، حمایت اجتماعي ادراک صمیمیت زناشویي زنان ب
 . 33-112، 31، 11های روانشناسي اجتماعي، پژوهششده و بهزیستي اجتماعي. 

یوسفي، علیرضا، نیک منش، پرنیان، دانشي، سلمان، بیواتي، محسون و رضوا بیگوي داورانوي،       -
یوت زنودگي در کارکنوان    (. بررسي همبستگي سط  اختالل افسردگي بوا کیف 1411) .عصمت

 مجله دانشگاه علوم پزشکي قوم، . 1311در سال  11-شاغ، در بیمارستان مرجع درمان کووید
15 ،3 ،513-511. 

- Appel, H., Gerlach, A. L., Crusius, J. (2016). The interplay between 

Facebook use, social comparison, envy, and depression. Current opinion 

in psychology, 9, 44-49. 

- Barry, R. A., Bunde, M., Brock, R. L., & Lawrence, E. (2009). Validity 

and utility of a multidimensional model of received support in intimate 

relationships. Journal of Family Psychology, 23(1), 48. 

- Bäzner, E., Brömer, P., Hammelstein, P., & Meyer, T. D. (2006). Current 

and former depression and their relationship to the effects of social 

comparison processes. Results of an internet-based study. Journal of 

Affective Disorders, 93(1-3), 97-103. 

- Blease, J., Bakermans- Kranenburg, M. J., & van IJzendoon, M. H. 

(2007). For better and for worse: Differential susceptibility to 

environmental influences. Current Directions in Psychological science, 

16, 300- 304. 
- Buunk, A. P., & Dijkstra, P. (2014). Social Comparison Orientation and 

Perspective Taking as Related to Responses to a Victim. Psychology, 5, 

441-450. 
- Casu, G., Codispoti, M., Gremigni, P. (2015). Envy: A Psychometric 

Refinement of the Construct. Alma Mater Studiorum – Università di 

Bologna. 

- Dehle, C., Larsen, D., & Landers, J. E. (2001). Social support in 

marriage. American Journal of Family Therapy, 29, 307–324. 

- Erdil, O., Müceldili, B. (2014). The Effects of Envy on Job Engagement 

and Turnover Intention. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150, 

447- 454. 
- Faelens, L., Hoorelbeke, L., Friend, E., Raedt, R. D., & Koster, E. H. W. 

(2019). Negative influences of Facebook use through the lens of network 

analysis. Computers in Human Behavior, 96, 13-22. 
- Jaffar, A., Aqeel, M., Abbas, J., Shaher, B., Aman, J., Sundas, J., Zhang, 

W. (2018). The Moderating Role of Social Support for Marital 

file:///F:/desktop/Ø§Ø·Ù�Ø§Ø¹Ø§Øª%20Ù¾Ø§Û�Ø§Ù�%20Ù�Ø§Ù�Ù�%20Ø§Ø±Ø´Ø¯/ØØ³Ø§Ø¯Øª%20Ù�%20Ø§Ø³ØªØ±Ø³.htm%23!


  1041چهل و ششم، تابستان  شناسی اجتماعی، شمارههای روانپژوهش

77 

 
 

Adjustment, Depression, Anxiety, and Stress: Evidence from Pakistani 

Working and Nonworking Women, Journal of Affective Disorders. 
- Kamarova, S., Papaioannou, A., & Chatzisarantis, N. (2021). Current 

Perspectives on Social Comparisons and Their Effects. Frontiers in 

Psychology, 12. 
- Latif, K., Weng, Q., Pitafi, A. H., Ali, A., Siddiqui, A. W., Malik, M. Y., & 

Latif, Z. (2021). Social comparison as a double-edged sword on social 

media: The role of envy type and online social identity. Telematics and 

Informatics, 56, 101470. 

- Lee, Y., Ha, J. H., & Jue, J. (2019). Structural Equation Modeling and 

the Effect of Perceived Academic Inferiority, Socially Prescribed 

Perfectionism, and Parents’ Forced Social Comparison on Adolescents’ 

Depression and Aggression. Journal Pre-proofs. 
- Lim, M. & Yang, Y. (2015). Effects of Users’ Envy and Shame on Social 

Comparison that Occurs on Social Network Services. Computers in 

Human Behavior, 51:300– 311. 
- Lin, N., Ensel, W. M., Simeone, R. S., & Kuo, W. (1979). Social support, 

stressful life events, and illness: A model and an empirical test. Journal 

of Health and Social Behavior, 20(2), 108–119. 

- Lin, R., Utz, S. (2015). The emotional responses of browsing Facebook: 

Happiness, envy, and the role of tie strength. Comput Human Behave, 

52: 29-3. 

- Liu, Q. Q., Zhou, Z. K., Yang, X. J., Niu, G. F., Tian, Y., & Fan, C. Y. 

(2017). Upward social comparison on social network sites and depressive 

symptoms: A moderated mediation model of self-esteem and optimism. 

Personality & Individual Differences, 113, 223- 228. 

- Liu, R. T. (2017). Childhood adversities and depression in adulthood: 

current findings and future directions. Clinical psychology: science and 

practice, 24(2), 140-153. 

- Ilska, M., & Przybyła-Basista, H. (2020). Psychometric evaluation of the 

Polish version of the Support in Intimate Relationships Rating Scale–

Revised (SIRRS-R). 

- McCarthy, P. A., & Morina, N. (2020). Exploring the association of 

social comparison with depression and anxiety: A systematic review and 

meta‐analysis. Clinical Psychology & Psychotherapy, 27(5), 640-671. 

- Nesi, J., & Prinstein, M. J. (2015). Using social media for social 

comparison and feedback-seeking: Gender and popularity moderate 

associations with depressive symptoms. Journal of abnormal child 

psychology, 43(8), 1427-1438. 

- Pal, R. (2017). Marital adjustment among working and non-working 

married women. International Journal of Home Science, 3(1), 384-386. 

- Pera, A. (2018). Psychopathological processes involved in social 

comparison, depression, and envy on Facebook. Frontiers in Psychology, 

9, 22-26. 



 های اجتماعی مجازیافسردگی از طریق مقایسه اجتماعی رو به باال در شبکهی بیامدل

78 

 
 

- Radloff, L. S. (1991). The use of the Center for Epidemiologic Studies 

Depression Scale in adolescents and young adults. Journal of Youth and 

Adolescence, 20(2), 149–166. 
- Sahu, K., & Singh, D. (2014). Mental health and marital adjustment of 

working and nonworking married women. International Journal of 

Advancement in Education and Social Sciences, 2(2), 24-28. 

- Sullivan, K.T., Pasch, L.A., Eldridge, K.A., & Bradbury, T.N. (1998). 

Social support in marriage: Translating research into practical 

applications for clinicians. The Family Journal, 6, 263-271. 

- Tandoc Jr, E. C., Ferrucci, P., Duffy, M. (2015). Facebook use, envy, and 

depression among college students: Is facebooking depressing? 

Computers in Human Behavior, 43, 139-146. 

- Tandon, A., Dhir, A., & Mäntymäki, M. (2021). Jealousy due to social 

media? A systematic literature review and framework of social media-

induced jealousy. Internet Research. 
-  Nicholas T. Van Dam; Mitch Earleywine (2011). Validation of the 

Center for Epidemiologic Studies Depression Scale-Revised (CESD-R): 

Pragmatic depression assessment in the general population. , 186(1), 0–

132.    doi: 10.1016/j.psychres.2010.08.018 

- Valkenburg, P.M., Schouten, A P., & Peter, J. (2005). Adolescents’ 

identity experiments on the internet. New Media & Society, 7(3), 383-402. 

- Verduyn P, Gugushvili N, Massar K, Taht K, Kross E. (2020). Social 

comparison on social networking sites. Current Opinion in Psychology, 

36, 32-37. 

-  Wang, W., Wang, M., Hu, Q., Wang, P., Lei, L., Jiang, S. (2020). 

Upward social comparison on mobile social media and depression: the 

mediating role of envy and the moderating role of marital quality. 

Journal of Affective Disorders. 

- Xing, S., Yu, G. (2006). Social Comparison: Contrast Effect or 

Assimilation Effect? Advances in Psychological Science, 14(6), 944-949. 
- Xiang, Y., Dong, X., & Zhao, J. (2020). Effects of envy on depression: 

The mediating roles of psychological resilience and social 

support. Psychiatry investigation, 17(6), 547. 

- Yoon, S., Kleinman, M., Mertz, J & Brannick, M. (2019). Is social 

network site usage related to depression? A meta-analysis of Facebook–

depression relations. Journal of Affective Disorders, 248, 65-72. 


