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چکیده
مقدمه :مخاطرات استفاده از شبکههای اجتماعی موجب شده است ،طی دهههای اخیر تحقیقات
مختلفی در این حوزه صورت گیرد .هدب پژوهش حاضر نیز بررسی نقش میانجیگری حسرادت و
نیز نقش تعدیلگر ادراک حمایت همسر در رابطه بین مقایسه اجتماعی رو به براال و افسرردگی در
شبکههای اجتماعی مجازی بود.
روش :روش پژوهش همبستگی -مدل معادالت ساختاری بود .جامعه پژوهش شرامل افرراد متأهرل شرهر
کرمان و نمونه  399نفر از زنان و مردان این شهر بودند کره برا اسرتفاده از روش نمونرهگیرری در دسرترس
انتخاب شدند و از طریق لینکی که برایشان ارسال شد به پرسشنامه محقق ساخته مقایسه اجتماعی رو به باال
در شبکههای اجتماعی مجازی ،پرسشنامه افسردگی رادلوب ( ،)7667پرسشنامه حسرادت در شربکههرای
اجتماعی تاندوک ،فروسی و دافی ( )9970و مقیاس تجدید نظر شرده حمایرت در روابرط صرمیمانه دهرل
الرسن و الندرس ( )9997پاسخ دادند .سپس دادهها با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و
معادالت ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :یافتههای حاصل از پژوهش نشان داد ،حسادت میتواند؛ نقش میرانجی را در رابطره برین مقایسره
اجتماعی رو به باال در شبکههای اجتماعی و افسردگی ایفا کند .همچنین ادراک حمایت همسرر توانسرت در
رابطه بین حسادت در شبکههای اجتماعی مجازی و افسردگی را تعدیل کند.
نتیجهگیری :با توجه به یافتهها میتوان گفت ،مقایسه رو به باال با دیگران عرالوه برر ترأثیر برر حسرادت در
شبکههای اجتماعی مجازی میتواند؛ افسردگی را نیز در افراد متأهل افزایش دهد .در این بین ادراک حمایت
همسر میتواند در کاهش پیامدهای حسادت ورزی در این شبکهها موثر باشد.
کلمات کلیدی :مقایسه اجتماعی رو به باال ،حسادت ،افسردگی ،ادراک حمایت همسر ،شبکههای
اجتماعی مجازی

 .1دانشجوی کارشناسي ارشد روانشناسي ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران .این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسي ارشد نویسنده اول است.
 .2استادیار مشاوره ،گروه روانشناسي ،دانشکده روانشناسي و علوم تربیتي ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
*نویسنده مسئولzahra.naderi@yazd.ac.ir :
 . 3دانشیار روانشناسي ،گروه روانشناسي ،دانشکده روانشناسي و علوم تربیتي ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.
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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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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
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مقدمه
افسردگي یکي از شایعترین اختاللهای رواني است و عوام ،خاصي خطر ابتال به دورههای مکرر
این اختالل را افزایش ميدهد (بازنر ،برومر ،هاملستین و میور )2116 ،1و دامنوه وسویعي از حالوت
های عاطفي و ذهني ،از غمگیني و ضعف عزت نفس تا ناتواني احساسي و جسمي را در بور موي-
گیرد (لوسنو-مورنو ،تاالورا-والسکو ،گارسیا-آلبورن و مارتین-گارسیا ،2121 ،2به نق ،از یوسوفي،
نیک منش ،دانشي ،بیاتي و رضا بیگي .)1411 ،به هموین دلیو ،درک سوببشناسوي افسوردگي و
خصوصا عواملي که ممکن است نقش کلیدی در شک،گیری آن داشته باشوند مهوم اسوت (لیوو،3
 .)2113در این بین با رشد فناوری اطالعات و ارتباطات در دو دهوه گذشوته ،اینترنوت بوه بخوش
جدایي ناپذیری از زندگي روزمره افراد تبدی ،شده است (بوربور و تاجیوک اسوماعیلي )1411 ،و از
جمله عواملي که ممکن است در شک،گیری عالئم افسردگي نقش داشوته باشود ،اسوتفاده از ایون
شبکهها و مقایسههایي است که در پي این بازدیدها به کرات رخ ميدهد.
مقایسه اجتماعي (فستینگر ،1154 ،4به نق ،از کاماروا ،پاپاینوامو و چواتزیسوارانتیس)2121 ،5
ابزار قدرتمندی است که افراد برای استنباط ارزش خود یا قضاوت در مورد توانایيهایشوان موورد
ستفاده قرار ميدهند .به نظر ميرسد مقایسه خود با دیگران ویژگي عمومي زندگي اجتماعي انسان
(بوونک و دیجکسترا )2114 ،6و همچنین یک فرایند روانشناختي بنیادی است که چگونگي فکور
کردن افراد درباره خودشان و دیگران را کنترل ميکند (احمدی قوزلوجوه و مهودی زاده تواسواني،
 .)1313وود ،1116( 3به نق ،از مککارتني و مورینا )2121 ،3فرآیند مقایسه اجتماعي را شام ،سه
مرحله ميداند که عبارتند از -1 :کسب اطالعات اجتماعي  -2ارزیابي نتایج مقایسوه در رابطوه بوا
خود (شباهتها/عدم شباهتها) و  -3واکنش بوه ارزیوابي مقایسوه اطالعوات از طریوق شوناختي،
عاطفي یا پاسخ های رفتاری.
بسته به جهت مقایسه ميتوان مقایسههای اجتماعي را به سه دسته مقایسههوای مووازی (بوا
افرادی که شبیه به خود هستند) ،مقایسههای رو به پایین یا نزولي( 1با افرادی که نسبت بوه خوود
پایینتر هستند) و مقایسههای رو به باال یا صعودی( 11با افرادی که از خود برتور هسوتند) تقسویم
کرد (وانگ ،وانگ ،هو ،وانگ ،لوي و ژانوگ .)2121 ،11بور اسواس تحقیقوات انوواع مقایسوههوای
1. Bazner, Bromer, Hammelstein, &Meyer
2. Moreno-Luceño, Velasco-Talavera, Moreno-Lía & e-García
3. Liu
4. Festinger
5. Kamarova, Papaioannou, & Chatzisarantis
6. Buunk & Dijkstra
7 . Wood
8. McCarthy, & Morina
9. downward social comparison
10. upward social comparison
11. Wang, Wang, Hu, Wang, Lei & Jiang

63

مدلیابی افسردگی از طریق مقایسه اجتماعی رو به باال در شبکههای اجتماعی مجازی

اجتماعي ميتواند ت ثیرهای متفاوتي بر افراد داشته باشد .بهعنوان مثال ،مقایسه خود با افوراد برتور
ممکن است به احساسات مثبت مانند الهام گرفتن یا احساسات منفي مانند افسردگي و یا حسوادت
منجر شود؛ عالوه بر این ،مقایسه خود با افراد پایینتر ممکن است به احساسات خوشایندی ماننود
غرور یا خوشحالي از بدحالي دیگران یا احساسات ناخوشایندی مانند نگراني یا همدردی بیانجامود.
در این بین به این دلی ،که افراد تمای ،دارند در شبکههای اجتماعي مجازی پیشرفتهوای مثبوت
زندگي خود را بیشتر از موارد منفي نشان دهنود ،مويتووان نتیجوه گرفوت یکوي از مقایسوههوای
انجامشده در این شبکهها ،مقایسه اجتماعي رو به باال یعني مقایسه با افراد بهتر اسوت (لئوو ،ژئوو،
یانگ ،نیو ،تیان و همکاران ،2113 ،1لین و یوتز2115 ،2؛ والکنبور  ،شووتن و پیتور .)2115 ،3بور
اساس تحقیقات مقایسه اجتماعي رو به باال در شبکههای اجتماعي با عالئم افسردگي ارتباط مثبت
دارد و در واقع افسردگي یکي از پیامدهای نامطلوب مقایسه اجتمواعي رو بوه بواال در شوبکههوای
اجتماعي است (مککارتني و مورینا2121 ،؛ نسي و پرینستین.)2115 ،4
از سوی دیگر حسادت احساس ناخوشایندی است که افراد در مقایسه اجتمواعي آن را تجربوه
ميکنند و خود مي تواند بر پیامدهای روانشناختي مقایسه اجتماعي اثر داشوته باشود .حساسویت و
توجه به موفقیت دیگران عالوه بر اینکه ميتواند به مقایسه منفي خوود بوا دیگوران منجور شوود،
خطراتي نظیر حسادت یا اسوترس درک شوده بواالتر را نیوز بوه هموراه دارد (بلیوز2115 ،5؛ یوون،
کلینمان ،مرتز و برانیک .)2111 ،6ميتوان گفت حسادت ترکیبوي ناخوشوایند و اغلوب دردنواک از
احساساتي است که ناشي از مقایسه خود با فرد یا گروهي از افرادی است و مويتوانود بوه کواهش
سالمت روان و افزایش افسردگي منجر شود (لطیف ،ونگ ،پیتافي ،علي ،سیدیکویي و همکواران،3
 ،2121اردی ،و موکلدیلي ،2114 ،3تاندوک ،فروسي و دافي .)2115 ،1مطالعوات نشوان داده اسوت
مقایسه اجتماعي رو به باال اساس حسادت است و افراد تمای ،بیشتری به مقایسه اجتماعي خود بوا
افراد عالي دارند و در نتیجه این موضوع امکان حسادت را افزایش مويدهود (وانوگ و همکواران،
 .)2121به طور کلي تحقیقات نشان دادهاند رسانههای اجتماعي ميتوانند تجربه افراد از حسادت را
تحت تاثیر قرار دهند (تاندون ،دهیور و منتويمواکي .)2121 ،11در ایون راسوتا مطالعوات در موورد
رسانههای اجتماعي مانند فیس بوک نیز نشان دادهاند حسادت ميتواند نقش میانجي را در رابطوه

1. Liu, Zhou, Yang, Niu, Tian & et al
2 Lin & Utz
3. Valkenburg, Schouten & Peter
4. Nesi & Prinstein
5. Blease
6. Yoon, Kleinman, Mertz & Brannick
7. Latif, Weng, Pitafi, Ali, Siddiqui et al
8. Erdil, Müceldili
9. Tandoc Ferrucci, & Duffy
10. Tandon, Dhir, & Mäntymäki

64

پژوهشهای روانشناسی اجتماعی ،شماره چهل و ششم ،تابستان 1041

بین استفاده از شبکههای اجتماعي و افسردگي داشته باشد (اپ ،،گرالچ و کروسیوس2116 ،1؛ پرا،2
.)2113
هر چند بر اساس تحقیقات ،مقایسه اجتماعي در شبکههای مجازی و حسادتي که به دنبال آن
رخ ميدهد با افسردگي که افراد تجربه ميکنند رابطه دارد ،به نظر ميرسد حمایتهای اجتمواعي
خصوصا حمایتهایي که افراد در زندگي زناشویيشان از جانب همسر دریافت ميکنند نقش مهمي
در رابطه با اثرات سوء شبکههای اجتماعي مجازی دارد .پیرس ،باربارا ،ساراسون و ایروین،1116( 3
به نق ،از گروسي و خداپرست )1312 ،معتقدند حمایت اجتماعي هنگام بوروز فشوار روانوي ماننود
سپری محافظ عم ،مي کند و از بروز عالئم افسردگي پیشگیری یا شدت عالئم روان شوناختي را
تعدی ،ميکند .ميتوان گفت حمایت اجتماعي یکي از مهمترین عوام ،پیشبین سالمت جسماني
و روانشناختي افراد از کودکي تا بزرگسوالي اسوت (ظهورپرونوده و پاسوبان )1313 ،و بوه معنوای
حمایتي است که ممکن است در شرایط دشوار دریافت شود (سالیوان ،پاسچ ،الودریج و بردبووری،4
 .)1113همچنین حمایت اجتماعي اشاره به سیستم حکایتي دارد که در آن فرد کمکهای مختلف
عاطفي ،اجتماعي ،مالي و شناختي را از محیط خود دریافت ميکند (کوماگیز و ساهین ،2113 ،5بوه
نق ،از غنچه و گ،پور .)1411 ،در زمینه ازدوا حمایت اجتمواعي شوام ،توالش همسوران بورای
برآوردن نیازهای فوری شریک زندگي خود در وقایع پراسترس زندگي اسوت و احسواس امنیوت و
خودکارآمدی را به دنبال دارد (سالیوان و همکاران .)1113 ،برخي تحقیقات (پال2113 ،6؛ سواهو و
سینق ،2114 ،3به نق ،از جافار ،آکویی ،،عباس ،شواهر ،آموان و همکواران )2113 ،3نشوان دادنود
حمایت اجتماعي برای غلبه بر مشکالت روانشناختي مانند استرس ،اضطراب و افسردگي در هموه
افراد از جمله افراد متاه( ،ژانگ و یو )2116 ،1الزم است .همچنین کاترونا ،1116( 11بوه نقو ،از
محمودپور ،دهقانپور ،ایجادی و یوسوفي )1311 ،از جملوه پیامودهای حمایوت اجتمواعي همسور را
کاهش افسردگي ميداند .علي رغم وجود شواهدی در زمینه اهمیت حمایت اجتماعي به طور کلي،
حمایت همسر به عنوان حوزه ای بالقوه مهم برای درک آنچه ازدوا ها را به سمت موفقیوت و یوا
شکست سوق مي دهد ،هنوز مورد بررسي دقیق قرار نگرفته است (سالیوان و همکاران .)1113 ،در
ایران تا کنون مطالعاتي که به صورت خاص به بررسي اثرات مقایسه اجتماعي رو به باال در شبکه
های اجتماعي مجازی در افراد متاه ،بپردازد دیده نشده است .همچنین کمتر تحقیقوي در زمینوه
1. Appel, Gerlach, & Crusius
2. Pera
3. Pierce, Barbara, Sarason & Irwin
4. Sullivan, Pasch, Eldridge & Bradbury
5. Kumcagiz & Sahin
6. Pal
7. Sahu & Singh
8. Jaffar, Aqeel, Abbas, Shaher, Aman et al
9. Xing, & Yu
10. Cutrona
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مقایسه اجتماعي به مطالعه مجموعهای از متغیرهای فردی و ارتبواطي در کنوار یکودیگر پرداختوه
است.
بنابراین از آنجا که به نظر ميرسد کاربرد شبکههای اجتماعي مجازی در سالهای اخیر رو به
افزایش بوده است و همچنین به این دلی ،که افراد بیشتر مستعد انجام مقایسههایي از ایون دسوت
هستند ،این تحقیق با بررسي اثرات فردی مقایسه اجتماعي رو به باال در این شبکهها و نیز بررسي
نقش متغیر ارتباطي حمایت همسر به دنبال پاسخگویي به این سؤال است که آیوا حمایوت ادراک
شده از جانب همسر تعدی،کننده رابطه بین مقایسه اجتماعي رو به بواال در شوبکههوای اجتمواعي
مجازی و افسردگي افراد متاه ،از طریق نقش میانجيگری حسادت است؟

حسادت
در شبکه های
مجازی

مقایسه اجتماعی

افسردگی

روبهباال در شبکه-
های مجازی

ادراک حمایت
همسر

نمودار  :0مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر همبستگي از نوع معادالت ساختاری بود .جامعه آمواری پوژوهش را زنوان و
مردان مت ه ،شهر کرمان تشکی ،دادند که در این بین نمونهای به حجم  334نفر به روش نمونوه
گیری در دسترس انتخاب شد و لینک پرسشنامهها برای آنها ارسال شد؛ اما از این تعداد  321نفر
( 244زن و  35مرد) به صورت کام ،و صحی به پرسشنامهها پاسخ داده بودند و در واقع  14نفور
اطالعاتشان مخدوش بود و در نتیجه از روند تحلی ،حذف شدند.
روش جمع آوری اطالعات به این صورت بود که ابتدا لینک پرسشنامههای پژوهش به صورت
آنالین در اختیار زنان و مردان مت ه ،از مناطق مختلف شهر کرمان قرار داده شد؛ در لینک ارسالي
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چگونگي تکمی ،هر یک از پرسشنامهها توضی داده شد و از شرکت کنندگان خواسته شد مطوابق
با دستورالعم ،و با صداقت به سؤاالت پاسخ دهند .در این مرحله با استفاده از تحلی ،عام ،تاییدی
روایي پرسشنامهها مورد بررسي قرار گرفت؛ پس از تایید در مرحله بعد لینک پرسشونامههوا بورای
نمونه اصلي پژوهش ارسال گردید .الزم به ذکور اسوت موالک ورود بوه پوژوهش تاهو ،شورکت
کنندگان و زندگي با همسر در کنار یکدیگر بود .مالک خرو از پژوهش قرار داشتن فرد متاه ،در
آستانه جدایي بود.
بعد از جمع آوری دادهها از طریق پرسشنامه ،اطالعات توصیفي متغیرهای موورد پوژوهش بوا
استفاده از شاخصهای آمار توصیفي مث ،میانگین و انحراف استاندارد مشخص شود .همچنوین در
سط شاخصهای آمار استنباطي از آزمون مدل معادالت ساختاری ( )SEMبا نورمافزارهوای -25
 spssو  Amoss-25برای تحلی ،دادهها و بررسي فرضیههای پژوهش استفاده شد .الزم بوه ذکور
است این پژوهش با کد  IR.YAZD.REC.1400.060در کمیته اخالق دانشوگاه یوزد بوه ثبوت
رسیده است.
ابزارهای پژوهش
الف) پرسشنامه مقایسه اجتماعی رو به باال :در ایون پوژوهش بوهمنظوور بررسوي متغیور
مقایسه اجتماعي رو به باال از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .این پرسشنامه شام 11 ،آیوتم
است که نمره نهایي فرد با جمع کردن مقیاس لیکرت هفوت درجوهای (از کوامالً مخوالفم =  1توا
کامالً موافقم=  )6در هر یک از این آیتمها به دست ميآید .پایینترین نمرهای که افراد ميتواننود
به دست آورند  1و باالترین نمره  61است .ضمن اینکه نمرات باالتر نشان دهنده مقایسه اجتماعي
رو به باالی بیشتر در شبکههای اجتماعي است.
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-
گیری رو به باال تعدادی سوال طراحي شد؛ در مرحله بعد بهمنظور بررسي روایي محتوا ،پرسشنامه
از طریق لینکي در اختیار تعدادی از صاحب نظران حووزه روانشناسوي اجتمواعي قورار گرفوت و در
نهایت  11آیتم پرسشنامه مورد ت یید این افراد قرار گرفت؛ در مرحلوه بعود ایون پرسشونامه جهوت
بررسي روایي سازه برای  233فرد مت ه ،ارسال و تکمی ،شد .پوس از جموع آوری دادههوا جهوت
بررسي روایي سازه پرسشنامه حاضر از تحلی ،عام ،تاییدی استفاده شد .با در نظر گرفتن مجمووع
شاخصهای برازش محاسبه شده ،برازنده بودن مدل عاملي مربوط به پرسشنامه مقایسه اجتمواعي
رو به باال در شبکههای اجتماعي مورد ت یید قورار گرفوت .همچنوین بورای سونجش پایوایي ایون
پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد و میزان آن  1/33به دست آمد که همساني دروني خووبي
را بین سؤاالت پرسشنامه نشان ميدهد.
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ب) پرسشنامه افسردگی :در این پژوهش به منظور سنجش افسردگي ،مقیاس افسردگي
 21آیتمي رادلوف )1111( 1که برای استفاده در مطالعات اپیدمیولوژی عالئم افسردگي در جمعیوت
عمومي طراحي شد مورد استفاده قرار گرفت .این مقیاس در یک لیکرت چهوار درجوهای از ( 1بوه
ندرت یا هیچ یک از مواقع) تا ( 3همیشه یا همه موارد) قرار دارد و حداق ،و حوداکثر نموره آن بوه
ترتیب  1و  61است .به تبع هر چه نمره فرد در مقیاس مورد نظر باالتر باشد ،عالئم افسردگي نیز
بیشتر خواهد بود .الزم به ذکر است روایي (رادلوف1111 ،؛ ون دام و ارلي وین )2111 ،2و پایوایي
(رادلوف1111 ،؛ ون دام و ارلي وین2111 ،؛ وانگ و همکاران )2121 ،ایون مقیواس بورای گوروه
های مختلف توسط برخي مطالعات مورد ت یید قرار گرفته است.
در این پژوهش نیز به منظور بررسي روایي پرسشنامه از تحلی ،عام ،تاییدی استفاده شود .بور
اساس تحلی ،عاملي ت ییدی انجامشده و با در نظر گرفتن مجموع شاخصهوای بورازش محاسوبه
شده روایي این پرسشنامه مورد ت یید قرار گرفت .همچنین میزان پایایي پرسشونامه نیوز از طریوق
آلفای کرونباخ محاسبه شد و مقدار آن  1/11به دست آمد که نشان دهنده همسواني درونوي بوین
سؤاالت پرسشنامه است.
ج) پرسشنامه حسادت در شبکههای اجتماعی :ایون پرسشونامه توسوط تانودوک و
همکاران ( )2115تهیه و از  3ماده تشکی ،شده است .آیتم های این پرسشونامه در یوک طیوف 5
درجهای از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم) قرار دارد .پایینترین نمرهای که فرد ميتوانود از
این پرسشنامه کسب کند  1و باالترین نمره  3است و هرچه نمره فرد باالتر باشد ،میزان حسوادت
نسبت به افراد قویتر است.
وانگ و همکاران ( )2121پایایي این پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونبواخ  1/31گوزارش
دادند .در پژوهش حاضر بهمنظور بررسي روایي این پرسشنامه از تحلی ،عاملي تاییدی استفاده شد
و مورد ت یید قرار گرفت .همچنین برای بررسي روایي همزمان پرسشنامه حسادت در شوبکههوای
اجتماعي از پرسشنامه حسادت کاسو ،پروفسوور کودیسوپوتي و گرمیگینوي )2115( 3اسوتفاده شود؛
نتایج نشان داد همبستگي مثبت معناداری بین این دو پرسشنامه وجوود دارد (R 1/ 61 P< 1 /11
=) .برای محاسبه پایایي از آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار آن  1/33به دسوت آمود کوه نشوان
دهنده همساني دروني خوب بین سؤاالت پرسشنامه است.
د) پرسشنامه ادراک حمایت همسر :در این پژوهش بوه منظوور بررسوي متغیور ادراک
حمایت همسر از مقیاس  25سوالي تجدید نظر شده حمایت در روابط صمیمانه (( )SIRRSدهو،،
الرسن و الندرس )2111 4،استفاده شد .این مقیاس در ابتدا شام 43 ،آیتم بوود و پوس از تجدیود
1. Radloff
2. Van Dam & Earleywine
3. Casu, Codispoti & Gremigni
4. Dehle, Larsen & Landres
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نظر توسط باری ،بونده و الورنس 25 )2111( 1سوال را شام ،شد؛ پرسشنامه حاضر دارای  4خرده
مقیاس است که آیتم های  1-3پشتیباني اطالعواتي ،1-12 ،آسوایش فیزیکوي 13-21 ،حمایوت
احساسي/عاطفي و  21-25حمایت ملموس را شام ،ميشود .هریوک از آیوتم هوای ایون مقیواس
تجدیدنظر شده نیز براساس یک لیکرت پنج درجه ای از ( 1هرگز) توا ( 4همیشوه) نموره گوذاری
شدهاند و نمرات باالتر نشاندهنده حمایت اجتماعي دریافت شده باالتر است.
باری و همکاران ( ) 2111همساني دروني چهوار خورده مقیواس موذکور بوا اسوتفاده از آلفوای
کرونباخ را بین  1/36تا  1/12و ایلسکا و پرسیس یال باسیستا )2121( 2پایایي خرده مقیاس هوا را
بین  1/35تا  1/12و پایایي مقیاس را  1/14نشان دادند .همچنین در دو تحقیق مذکور روایي ایون
پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت .در این پژوهش به منظوور بررسوي روایوي پرسشونامه از تحلیو،
عام ،تاییدی استفاده شد و روایي پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت .همچنین برای بررسي پایوایي
از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و میزان آن  1/13به دست آمد که نشاندهنده همساني دروني
مقیاس است.
یافتهها
از میان افراد گروه نمونه  12نفر دارای تحصیالت دکتوری 31 ،نفور کارشناسوي ارشود 113 ،نفور
کارشناسي و  35نفر دیپلم بودند .همچنین  212نفور دارای فرزنود بودنود و  113نفور بواقي مانوده
فرزندی نداشتند.
ویژگيهای توصیفي ازجمله میانگین ،انحراف استاندارد ،کمترین و بیشترین مقودار متغیرهوای
پژوهش که عبارتند از مقایسه اجتماعي رو به باال در شبکههای اجتمواعي ،افسوردگي ،حسوادت و
ادراک حمایت همسر در جدول  1ارائه شده است .همانطور که جودول  1نشوان مويدهود ادراک
حمایت همسر ( )61/12باالترین و حسادت ( )13/15پایینترین میانگین و ادراک حمایوت همسور
( )21/31باالترین و افسردگي ( )3پایینترین انحراف استاندارد را در بوین متغیرهوای پوژوهش بوه
خود اختصاص داده است.

1. Barry, Bunde & Lawrence
2. lliska, & Przybyla-Basista
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جدول  .0میانگین ،انحراف معیار و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

میانگین

انحااااااااراف

مقایسااه اجتماااعی رو

11

61

23/23

استاندارد
1/65

به باال
21

51

26/36

3

حسادت

3

41

13/15

3/11

ادراک حمایت همسر

25

111

61/12

21/31

افسردگی

در ادامه بهمنظور بررسي فرضیههای پژوهش از همبستگي پیرسون و مودل سوازی معوادالت
ساختاری استفاده شده است .در جدول زیر ضرایب همبستگي میان متغیرهای مدل میانجي گوری
حسادت در شبکههای اجتماعي آورده شده است .همانطور که در جدول  2نشان داده شوده اسوت،
بین مقایسه اجتماعي رو به باال در شبکههای اجتماعي و افسردگي ( ،)r=1/21مقایسه اجتماعي رو
به باال در شبکههای اجتماعي و حسادت ( )r=1/51رابطوه مثبوت و معنوادار وجوود دارد اموا بوین
مقایسه اجتماعي رو به باال با حمایوت ادراک شوده رابطوه معنواداری دیوده نشود .همچنوین بوین
افسردگي و حسوادت ()r=1/43؛ افسوردگي بوا حمایوت ادراک شوده ( )r=-1/31و ادراک حمایوت
همسر با حسادت ( )r=-1/11در سط  1/11رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  .۲ضرایب همبستگی بین متغیرهای مدل میانجیگری حسادت
افسردگی

حسادت

متغیرها

مقایسه اجتماعی رو به باال

مقایسه اجتماعی رو به باال

1

افسردگی

**1/21

1

حسادت

**1/51

**1/43

1

ادراک حمایت همسر

-1/12

**-1/31

**-1/11

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

جدول  3نشان دهنده شاخصهای برازش مدل میانجيگری حسوادت در شوبکه اجتمواعي در
رابطه بین مقایسه اجتماعي رو به باال و افسردگي است .مطابق با این جدول ،شاخصهای بورازش
مدل نهایي میانجي و تعدی ،گری از حیث برازش مطلق ،ایجازی و مقایسهای مطلوب است .مودل
نهایي با اصالحاتي نظیر حذف مسیر مستقیم غیرمعنادار مقایسه اجتماعي بوه افسوردگي و اعموال
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کوواریانس میان حمایت ادراک شده ضرب در مقایسه با حمایت ادراک شده ضرب در حسادت بوه
برازش مطلوب رسید.
جدول  .۳شاخصهای برازندگی مدل پژوهش
شاخص

P

χ2/df

RMSEA

GFI

IFI

CFI

قبل از اصالح

1/111

4/25

1/11

1/36

1/35

1/34

نهایی

1/11

1/35

1/16

1/33

1/11

1/11

در ادامه و در جدول  4ضرایب اثر مستقیم ،غیر مستقیم ،ک ،و سط معناداری بین متغیرهوای
پژوهش آورده شده است .مطابق با جدول  ،4اثرات مستقیم ،اثرات غیرمستقیم ،اثر تعدیلي و اثرات
ک ،مدل پژوهش آورده شده است.
چنانکه نتایج نشان ميدهد شاهد احراز نقش واسطهگری حسادت درشبکه اجتماعي در رابطه
بین مقایسه اجتماعي رو به باال و افسردگي هستیم .همچنوین نتوایج آزموون بووت اسوترپ بورای
ضریب  1/21به عنوان اثر غیرمستقیم مقایسه اجتماعي بر افسوردگي بوه واسوطه حسوادت نشوان
دهنده نقش معنادار میانجي گری حسادت در این رابطه بود .این نقش میانجيگوری بوا توجوه بوه
غیرمعنادار شدن مسیر مستقیم مقایسه اجتماعي به افسردگي ،به عنوان میانجيگری کامو ،تلقوي
مي گردد.
همچنین اثرات تعاملي متغیر پیوسته حمایت ادراک شده با متغیر حسادت بر مسیرهای منتهوي
به افسردگي و حسادت معنادار بود و بیوانگر نقوش تعودیلي ادراک حمایوت در روابوط حسوادت بوا
افسردگي و مقایسه اجتماعي و حسادت است .مقایسه اثرات خالص با اثرات تعاملي نشان ميدهود
مقایسه اجتماعي رو به باال در حضور میانجي حسوادت ،نقوش مسوتقیم معنوادار خوود را از دسوت
ميدهد و همچنین در تعام ،با متغیر حمایت ادراک شده نیز دارای نقش معنادار در تبیین مسوتقیم
افسردگي نیست .در مورد حسادت نیز که رابطه قویای به عنووان میوانجي مقایسوه اجتمواعي بوا
افسردگي دارد ،اثر تعاملي آن با حمایت ادراک شده معنادار است و حمایوت ادراک شوده مويتوانود
جهت بتای خالص حسادت با افسردگي که در حالت عادی مثبت است را در حالت تعواملي منفوي
کند .بنابراین نقش میانجيگری متغیر حسادت در شبکههای اجتماعي در رابطه مقایسوه اجتمواعي
رو به باال و افسردگي احراز گردیده و افزون بر آن اثر تعاملي و تعدیلي متغیر ادراک حمایت همسر
بر مسیرهای حسادت بر افسردگي و مقایسه اجتماعي بر افسردگي مورد تایید قرار گرفت.
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جدول  .4برآورد ضرایب معیار شده اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کل
مسیر

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم یاا

اثر کل

تعدیل
مقایسه اجتماعی رو به باال ← افسردگی

N. S

مقایسه اجتماعی رو به باال← حسادت

**1/65

*1/21
میانجي گر
-

حسادت ← افسردگی

*1/21
**1/65
**1/44

**1/44

-

حمایت ادراک شده از همسر ← افسردگی

**-1/33

-

**-1/33

حمایت ادراک شده از همسر ← حسادت

**-1/13

-

**-1/13

حمایت ادراک شاده ضاربدر حساادت ←

*-1/11

تعدی،گر

*-1/11

تعدی،گر

*-1/14

حسادت
حمایات ادارک شاده ضاربدر حسااادت←

1/14-

*

افسردگی

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

حسا
افسرد

دت
مقایسه

گی

نمودار  . ۲مدل نهایی پژوهش همراه با ضرایب استاندارد مسیرها
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نمودار  2نشاندهنده مدل پژوهش بعد از اصالح است .همانطور کوه مشواهده موي شوود بوه
منظور برازش بهتر مدل ،مسیر مستقیم مقایسه اجتماعي رو به باال در شوبکه هوای اجتمواعي بوه
افسردگي حذف شده است.
بحث و نتیجه گیری
سؤال پژوهش حاضر این بود که آیا حمایت اجتمواعي همسور تعودی،کننوده رابطوه بوین مقایسوه
اجتماعي رو به باال در شبکههای اجتمواعي مجوازی و افسوردگي از طریوق نقوش میوانجيگوری
حسادت است؟ در زمینه نقش میانجيگری نتایج حاص ،از این پژوهش با نتایج تحقیقوات پیشوین
همچون تانودوک و همکواران ( )2115و نیوز وانوگ و همکواران ( )2121همسوو بوود .همچنوین
تحقیقات لیم و یانگ )2115( 1و وردویین ،گوگوشویلي ،ماسار ،تاحوت و کوراس )2121( 2نشوان
دادهاند بین دو متغیر مقایسه اجتماعي رو به باال و حسادت در شبکههای اجتماعي مجوازی رابطوه
مثبت و معناداری وجود دارد که با یافتههای این پژوهش همسو بود.
به دلی ،نیاز اساسي انسانها به ارتباط اجتماعي ،استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی در بین
مردم افزایش یافته است و طي سالهای اخیر ،استفاده از این شبکهها زندگي و روابط افراد را دچار
تغییر و دگرگوني کرده است .کما اینکه افراد از این شبکهها به منظور انتشار اطالعات درباره خود،
افکار و باورهایشان استفاده ميکنند .بنابراین این محیطها زمینه مقایسههای اجتماعي را بین افراد
افزایش داده است (احمدی قوزلوجه ،مهدی زاده تواساني )1313 ،و گاها با توجه به جهت و شودت
مقایسه ميتواند به اختالالتي نظیر افسردگي منجر شود .تحقیقات (لئو و همکواران 2113 ،و لوي،
ها و جو )2111 ،3نیز نشان دادهاند مقایسه اجتماعي رو به باال در شبکههای اجتماعي با افسردگي
رابطه مثبت و معناداری دارد .از سوی دیگر افراد غالبا بعد از این مقایسهها دچار افوزایش حسوادت
ميشوند و این خود در ایجاد افسردگي نقش دارد؛ به نظر ميرسد کاربران شبکههای اجتماعي بوه
منظور ایجاد تصویر مطلوب از خود اغلب در مورد رویدادهای مثبت زندگيشان مانند موفقیتهوا و
تفریحات و سرگرميهای جدید پست ميگذارند؛ بعد از خواندن این نوع پستها ،یکي از پاسخهای
عاطفي رایج ،ایجاد احساس حسادت ،برای کاربران است که ميتوان آن را پیامد مقایسه اجتمواعي
رو به باال دانست .به عبارت دیگر افراد تمای ،دارند در این شبکهها پیشرفتهوای زنودگي خوود را
بیشتر از موارد منفي نشان دهند و غالبا مقایسه های رو به باال را برای دیگران ایجاد ميکننود .در
نتیجه این مقایسه اجتماعي رو به باال ميتواند به حسادت نیز منجر شود (لئو و همکواران.)2113 ،
به عبارت بهتر در این شرایط ،افراد به راحتي خود را با موفقیوتهوای گزینشوي دیگوران مقایسوه
1. Lim, & yange
2 . Verduyn, Gugushvili, Massar, Taht, Kross
3. Lee, Ha, & Jue
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ميکنند ،که ميتواند خطر بیمار شدن ناشي از احساسات منفي را ایجاد کنود (فیلونس ،هورلبیوک،
فرند ،ریدت و کوستر .)2111 ،1در نتیجه مقایسه اجتماعي چه به صورت موزمن و چوه مووقتي در
شبکههای اجتماعي با عواقب منفي ازجمله افسردگي همراه است (فینستین و همکواران )2115 ،و
در این بین حسادت ميتواند نقش مهمي را ایفا کند.
همچنین نتایج نشان داد ادراک حمایت همسر ميتواند نقوش تعودی،گوری را در رابطوه بوین
حسادت در شبکه های اجتماعي و افسردگي ایفا کند .این یافته با تحقیق ژیانوگ ،دانوگ و ژائوو2
( )2121که نشان دادند حمایت اجتماعي و تاب آوری ميتوانند در رابطه بین حسادت و افسوردگي
نقش ایفا کنند همسو است .به طور کلي حمایت اجتماعي از طریق افزایش احساس خودارزشمندی
و کنتورل اموور بوه ارتقای سط سالمت کمک ميکند و طبیعتا هر چقد میزان این حمایت بیشتر
باشد اثرات سوء ناشي از شک،گیری حسادت در شبکههای اجتماعي را کم ميکند؛ چنین بوه نظور
مي رسد که سطوح باالتر حمایت ادراک شده با سطوح پایینتر افسردگي و اضطراب مرتبط اسوت
و حمایت اجتماعي به عنوان سپری ضربهگیر در برابر استرس عم ،ميکند (ظهورپرونده و پاسبان،
.)1313
لین ،سیمون ،انس ،و کو ،1131( 3به نق ،از ده ،و همکاران )2111 ،نیز دریافتند که در تمام
سطوح وقایع زندگي ،کساني که از حمایت اجتماعي بهتری برخوردار هسوتند ،عالئوم روانپزشوکي
کمتری را نشان خواهند داد .در واقع شرکای صمیمي منبع مهوم حمایوت اجتمواعي هسوتند ،موي
توانند نقش یک حمایتگر مهم را در رابطه زناشویي ایفا کنند و اغلوب متوداولتورین منوابع بوین
فردی برای امنیت ،راحتي و حمایت هستند .همچنین حمایتهای ارائه شده خار از ازدوا به طور
کافي کمبود حمایت همسر را جبران نميکند (بواری و همکواران )2111 ،بلکوه عوامو ،اجتمواعي
خصوصاً پشتیباني و حمایوت همسور ،بور عملکرد جسماني و رواني اثر دارد (گروسي و خداپرسوت،
.)1312
به طور کلي بر اساس نتایج به دست آمده ميتوان اینگونه نتیجه گرفوت کوه وقتوي افوراد بوا
حضور در شبکههای اجتماعي در مقایسه خود با دیگران هیجانهای منفي نظیور حسوادت تجربوه
ميکنند و این کار احتمال وقوع افسردگي را در آنها افزایش خواهد داد .در این بین آنچه ميتواند
پیامدهای منفي نشات گرفته از مقایسه رو به باال را تعدی ،کند وجود یک نیروی حمایتي در رابطه
صمیمانه با همسر است؛ در مقاب ،زماني که فرد از وجود این حمایت برخوردار نباشد احتمال اینکه
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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از جمله محدودیتهای پژوهش این بود که در دوران شیوع کرونا دست یابي به گروه نمونه با
دشواریهایي مواجه بود .همچنین استفاده صرف از پرسشنامه امکان دستیابي به اطالعات عمیقتر
را با محدودیت مواجه ميکرد .در راستای نتایج بهدستآمده پیشنهاد ميشود در پژوهشهای آتوي
متغیرهایي مانند اضطراب نیز به جای افسردگي بررسي شود تا پیامدهای روانشوناختي ایون حووزه
دقیقتر مورد مطالعه قرار گیرد .پیشنهاد ميشود به جای حسادت در شبکههای اجتمواعي ،ویژگوي
شخصیتي حسادت نیز در رابطه با شک،گیری مقایسه اجتماعي و پیامدهای روانشوناختي آن موورد
بررسي قرار گیرد .از سوی دیگر به نظر ميرسد الزم است انواع مقایسههای دیگر مانند مقایسه رو
به پایین و موازی نیز در تحقیقات بعدی مورد توجه قرار گیرنود .الزم اسوت در مشواوره پویش از
ازدوا به زو ها در زمینه ت ثیر منفي مقایسههای اجتماعي مکرر بر زندگي زناشویي و جنبوههوای
غیر واقعي تصاویر به اشتراک گذاشته شده در شبکه های اجتماعي مجازی اطالعاتي ارائوه گوردد.
در این راستا اطالعرساني به زو درمانگران در کارگواه هوای آموزشوي مويتوانود زمینوه را بورای
آگاهيبخشي به زو ها و کم کردن هر چه بیشتر آسیبهای ناشي از مقایسه فراهم نماید.
تقدیر و تشکر
محققان بر خود الزم ميدانند از تمامي افراد متاهلي که در پژوهش حاضر مشارکت نمودهاند تشکر
و قدرداني نمایند.
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