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Social networks are a source of distraction in personal, 

educational and professional work. The aim of this study 

was to construct a structural model of type D personality 

with social media addiction as a mediating role of 

emotional self-awareness in adolescents. The research 

method is descriptive-correlational modeling of structural 

equations. The statistical population of this study consists 

of all high school students in Nurabad (Delfan) in the 

academic year 1400. The sample consisted of 384 high 

school students in Nurabad (Delfan) who were selected by 

convenience sampling method and used the type D 

personality Denollet (1998), Emotion Awareness 

Questionnaire Lahaye (2011), Social Media Addiction 

Scale Tutgun-Ünal, & Deniz (2015) responded online. 

Structural equation modeling and AMOS edition 24 and 

SPSS 26 were used to evaluate the proposed model. The 

results of Pearson correlation coefficient showed that 

there was a negative relationship between personality type 

D and emotional self-awareness (P≥0.001). There is also 

a positive relationship between personality type D and 

social media addiction (P≥0.001). The proposed model 

had the necessary fit with the data. Structural equation 

modeling showed that 25% of the variance of emotional 

self-awareness and 32% of the variance of social media 

addiction is explained by type D personality and 

emotional self-awareness. Although the personality type 

of individuals and the level of awareness of emotions in 

addiction to related networks, but it should be borne in 

mind that the proper use of these networks can be a useful 

resource in the process of primary education of students. 
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 در نوجوانان یجانیه یخودآگاه یانجینقش م یاجتماع هایبه شبکه ادیبا اعت D تیشخص پیت یساختار یالگو

 

 *اینیاعظم مرتضو دهیس
 

 رانیواحد نکا، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یعموم یشناسروانکارشناس ارشد 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اطالعات مقاله  چکیده

هستند.  ایو حرفه یلیتحص ،یشخص یدر کارها یپرتمنبع حواس یاجتماع یهاشبکه

 یاجتماع هایبه شبکه ادیبا اعت D تیشخص پیت یساختار ییپژوهش حاضر با هدف الگو

 -یفیدر نوجوانان انجام شد. روش پژوهش توص یجانیه یخودآگاه یانجینقش م

 تمامپژوهش را  نیا یآمار ی. جامعهستا یمعادالت ساختار یابیاز نوع مدل یهمبستگ

 1400 یلتحصی سال در( دلفان) نورآباد شهرستان دوم یمتوسطه مقطع آموزاندانش

 شهرستان دوم یمتوسطه مقطع آموزاننفر از دانش 384پژوهش  ی. نمونهدهندیم لیتشک

 یاهنامهدر دسترس انتخاب شدند و به پرسش یرگینمونه روش به که بود( دلفان) نورآباد

( و پرسش2011و همکاران ) یاله یجانیه ی(، خودآگاه1998دنولت ) D یتیشخص پیت

پاسخ  نی( به صورت آنال2015) زیو دن ونالی -توتگون یاجتماع هایبه شبکه ادیاعت ینامه

معادالت  یابیو مدل رسونیپ یهمبستگ بیشده با استفاده از ضر یآورجمع هایدادند. داده

حاصل از  جیقرار گرفتند. نتا لیمورد تحل AMOS.24 افزارنرم زبا استفاده ا یساختار

 یجانیه یبا خودآگاه D یتیشخص پیت نینشان داد که ب رسونیپ یهمبستگ بیضر

به شبکه ادیبا اعت D تیشخص پیت نیب نی. همچن(P≤001)وجود داشت  یمنف یرابطه

 برازش از هاداده اب یشنهادیپ ی(. الگوP≤001)مثبت وجود دارد ی رابطه یاجتماع های

 انسیدرصد از وار 25نشان داد که  یساختار یمعادله یابیمدل. بود برخوردار الزم

 پیتوسط ت یاجتماع هایبه شبکه ادیاعت انسیدرصد از وار 32و  یجانیه یخودآگاه

 زانیافراد و م یتیشخص پی. اگرچه تشودیم نییتب یجانیه یو خودآگاه D تیشخص

در نظر داشت که  دیمرتبط است، اما با اجتماعی یهابه شبکه ادیاعت رد جاناتیاز ه یآگاه

 آموزاندانش یهیآموزش اول ندیدر فرآ یدیمنبع مف توانندیها مشبکه نیاستفاده درست از ا

 د.لزبنباش اندانشجوی و
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 15/03/1401 اصالح نهایی:
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 ادیاعت با D تیشخص پیت یساختار یالگو                                    نیامرتضوی

 مقدمه

حث و جستجو، ب یبرا ییهاعنوان پلتفرماکنون به یاجتماع یهاشبکه

 انددهش جادیا گرانیبا د یو فور یاطالعات به صورت تعامل یگذاراشتراک

 نیدر ب ژهیوها، بهآن تیمحبوب(. 2021، 1آو -کو، دنگ و یان -)گنگ، الی

 یامدهایپ لیو تحل هیتجز ،قاتیقابل توجه در تحق شیجوانان، منجر به افزا

وگا،  -)پرتگال کاربران شده است یاجتماع یها در رشد رواناستفاده از آن

در  یقبل قاتیتحق ن،یبنابرا(. 2019، 2میرینهوس -دلگادو و رودریگز -اولیوا

ه روزافزون ب ازین ،یاجتماع یهاشبکه یکنندگان معمولمصرف لیپروفا

 ییبه در دسترس بودن مداوم را شناسا ازیاحساس ن یمتصل ماندن و حت

از  یاستفاده اجبار(. 2014، 3)گریفیتس، کس و دمیتروویگ کرده است

 تکانهاختالل کنترل  کیعنوان در جوانان به یاجتماع یهاو شبکه نترنتیا

 شودیم یبندطبقه یرفتار ادیاعت کیعنوان در نظر گرفته شده است که به

 -آلفونس و گاراگس -پردوم، رویز -؛ سوارز2012 ،4)فوراونتی، دیتور و کاسل

 انیدر م نترنتیاز ا یاستفاده اجبار وعیش ر،یاخ یهادر سال (.2022، 5دلگادو

ستفاده ا ادآور،یاعت یرفتارها انیاست و در م افتهی شیساله افزا 64تا  15 افراد

ده است. ش ییشناسا رهیو غ وبیوتیو  واتساپمانند  یاجتماع یهااز شبکه

 یاجتماع یهااز حد از شبکه شیدر مورد استفاده ب قاتیتحق ن،یعالوه بر ا

 یاریتوجه بس 19-گیری کوویددر زمان همه ،آموزان و دانشجویاندانشدر 

 )پارا، وارگاس، زامورانو، پنا، ویالزگوز را به خود جلب کرده است سندگانیاز نو

های شبکه واقعدر  .(2022ن، پردوم و همکارا -؛ سوارز2016، 6و روئیز

ای برای انتشار سریع و گسترده عنوان وسیلهرا به یفواید زیاد اجتماعی

های خبری در های اجتماعی دسترسی سریع به دادهاطالعات دارند. شبکه

دهند. همچنین های جمعی را ارائه میمقیاس بزرگ، گاه حتی قبل از رسانه

جمعی به یک هدف اجتماعی عمل می یابیای برای دستعنوان واسطهبه

 (. 2020، 7کنند )ژو و وو

ای اجتماعی در سراسر جهان در سال ههای شبکهتعداد کاربران سایت

شود که تا پایان سال میلیارد نفر بوده است و برآورد می 46/2حدود  2017

های اجتماعی در سراسر جهان وجود میلیارد کاربر شبکه 09/3حدود  2021

ها در جدیدترین پژوهش 19گیری کووید باشد؛ که با وجود همهداشته 

میلیارد نفر  2/4به  2021های اجتماعی در سال میزان استفاده از شبکه

                                                                                                                                                                                                
1.  Kong, Lai-Ku, Deng, & Yan-Au 
2.  Pertegal-Vega, Oliva-Delgado, & Rodríguez-Meirinhos, 
3.  Griffiths, Kuss, & Demetrovics 
4.  Fioravanti, D` ettore, & Casale 
5 . Su´ arez-Perdomo, Ruiz-Alfonso, & Garc´es-Delgado 
6 . Parra, Vargas, Zamorano, Pena, Vel´ azquez, & Ruiz 
7 . Xu, & Wu 
8 . Statista 
9 . Zhao 
10.  Jasso-Medrano & Lopez-Rosales 
11 . Echeburúa, & De Corral 

 یبه بررس ریاخ قاتیتحق(. 2021، 9؛ زاهو2020، 8رسیده است )استاتیستا

 ،یشناختستیاز منظر ز یاجتماع یهابه شبکه ادیاعت یگسترده

از  ،یاجتماع یهاوسواس به شبکه ییشناسا ،یاجتماع و یشناختروان

اند ها پرداختهشبکه نیاز حد از ا شیدست دادن کنترل و استفاده ب

بر اساس تحقیقات اچوبوروا  .(2018، 10روسالیس -مدرانو و لوپز -)جاسون

یوجود دارد که م دهندهاز عالئم هشدار یبرخ( 2010) 11و دی کورال

عنوان مثال کند، بهینیبشیرا پ یاجتماع یهابه شبکه ادیتواند وجود اعت

 یمهم مانند مطالعه، تالش ناموفق برا یهاتیغفلت از فعال ،یکم خواب

در مورد زمان صرف  گوییدروغ ،استفاده از اینترنتمحدود کردن زمان 

 همچنین مطالعات .فیضع یلیتحص ردو عملک یاجتماع یهاشده در شبکه

های اجتماعی بر روی عالئم خطر )کوچ و در خصوص اعتیاد به شبکه

آموزان )جاکبسون ( از جمله میزان شیوع آن در دانش2013، 12گاالیاچی

ها )گورا، های جنسیتی در استفاده از این شبکه(، تفاوت2011، 13و فورست

 -یلی )نونز( و تأثیر آن بر عملکرد تحص2010، 14هینسلی و دی زانیگا

و  2021، 16؛ رامون، پیندو و رودریگرز2019، 15چاوز -گوزمان، گیسنرو

 (. تمرکز دارند. 2020، 17سلیمان و سانی

های اعتیاد به شبکه یکنندهبینیتواند پیشیکی از عواملی که می

تیپ  ،تاکنون مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است باشد و اجتماعی

 یاشاره به ساختارها(. 2019، 18لی، وانگ و وانگنیا، است ) Dشخصیتی 

و  یرفتار های( اشاره به ساختار2015) 19ت از نظر دنلوتیشخصفرد 

 از خود نشان زیاسترسآم یدادهایمواجهه با رو یدر هنگام فردکه  یجانیه

 (. تیپ2013، 20)هاسون، دنلوت، اولینز و مولس اشاره دارد. دهدیم

بندی ابعاد ( است که در طبقه2015دنلوت )برآمده از دیدگاه  Dشخصیتی 

ی آشفتگی عنوان عامل تعیین کنندهشخصیتی آدمی موفق بوده و به

تنی از جمله مبتالیان به بیماری سرطان، دارای هیجانی در بیماران روان

داری اجتماعی است که مورد تأیید قرار زمنفی و بای عاطفه یدو مؤلفه

منفی، تمایل فرد به تجربه احساسات منفی منظور از عواطف گرفته است. 

که بازداری اجتماعی به حالی های مختلف است؛ دردر اوقات و موقعیت

اشاره  اجتماعی در تعامالتتمایل فرد به اجتناب از ابراز این هیجانات منفی 

(. ویسا، بولد، گونتراگور، سالیوان، آرملی و 2018)دنولت و همکاران،  دارد

12.  Koc & Gulyagci 
13.  Jacobsen & Forste 
14.  Correa, Hinsley, & De Zuniga 
15.  Núnez-Guzm ˜ an ´ & Cisneros-Chavez 
16.  Ramon, ´ Peinado, & Rodríguez 
17.  Suleiman & Sani 
18.  Nie, Li,  &Wang 
19.  Denollet 
20.  Hasson, Denollet, Orleans, & Molls 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451958821000701#!
https://www.researchgate.net/profile/Jia-Nie
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( پس Dویژه افراد تیپ شخصیتی اند که افراد )بهان داشته( بی2018) 1تنن

کنند و عواطف منفی از بروز یک حادثه در زندگی خود خلق منفی پیدا می

ها کاهش میرود و توان بازگویی این عواطف در آندر این افراد باال می

یابد. تحمل عواطف منفی برای این افراد بسیار کم است و برای رهایی از 

، Dآورند. افراد دارای تیپ شخصیتی ها به مواد مخدر و الکل روی میآن

افسردگی و خلق منفی باالیی دارند و در کنار این عواطف منفی در رفتار 

طور واضح مشاهده کرد. توان بهاین افراد بازداری اجتماعی زیادی را می

، کنند )تیمرمانس، ورستگاین افراد از بروز عواطف خود جلوگیری می

 (. 2017و دنولت،  2دویجاندام، گرافمن، پوالگ

( با هدف تیپ 2019و وانگ ) 3نیا، لی، وانگ ینتایج مطالعه

مدل  کی: یاجتماع یهاشبکه اعتیاد بهنوجوانان و  D شخصیتی

 ی نشانو روابط عاطف یمیترم یامدهایشده از پ لیتعد یگریانجیم

مثبت  یهمبستگ یاجتماع یهابه شبکه ادیبا اعت Dنوع  تیشخصداد 

 یاجتماع یهابه شبکه ادی، اعتپیامدهای آن دیتشد قیداشت و از طر

ای با هدف ( در مطالعه1398/2019محمد نژاد و سلیمانی ) داد. شیرا افزا

مدل با آزمون  یزای زندگی با آمادگی به اعتیاد: ارائهبررسی وقایع استرس

این نتیجه دست یافتند که بین به ، Dکنندگی تیپ شخصیتی نقش تعدیل

زای زندگی، عوامل فشارزای روانی و بین آمادگی به اعتیاد با وقایع استرس

زای زندگی و فشار با آمادگی به اعتیاد، وقایع استرس Dتیپ شخصیتی 

و آمادگی  D. همچنین بین تیپ شخصیتی وچود داردمثبت  یروانی رابطه

منفی به دست آمد. نتایج تحلیل  یبه اعتیاد با حمایت خانوادگی رابطه

زا، حمایت خانوادگی مسیر نشان داد مسیرهای غیرمستقیم وقایع استرس

 Dو عوامل فشارزای روانی به آمادگی به اعتیاد از طریق تیپ شخصیتی 

 است.دارای برازش 

های اجتماعی مرتبط است که با اعتیاد به شبکه ییکی از متغیرهای

، 4آیدین، بالیکچی، سومز و آیدین -)آنالخودآگاهی هیجانی است 

 ز،یتما یدر نحوه یفرد یهاشامل تفاوت یجانیه یآگاه(. 2020

 ست.ا گرانیو توجه افراد به احساسات خود و د لیو تحل هیتجز ان،یب

جانی هی یستگیمهم شا یهایژگیاز و یکیعنوان به یجانیه یآگاه

شامل  ،یاصطالح کل کیعنوان به 5هیجانی یستگیفهوم شام است.

 ،هیجانات یی)مانند شناسا هیجانیمختلف عملکرد  یهاتمام جنبه

و  یهمدل گران،ید هیجانات، درک هیجانی انی، بهیجانات میتنظ

                                                                                                                                                                                                
1 . Weiss, Bold, Contractor, Sullivan, Armeli, & Tennen 
2.  Timmermans, Versteeg, Duijndam, Graafmans, Polak 
3 . Nie, Li, & Wang 
4 . Ünal-Aydın, Balıkçı, Sönmez, & Aydın 
5.  emotional competence 
6.  Nemiah, Freyberger, & Sifneos 

و  یجانی)مانند هوش ه گریاصطالحات د شود.ی( استفاده مرهیغ

در عملکرد  یفرد یهانشان دادن تفاوت ی( اغلب برایجانیهنارسایی 

از اصطالح  میدهیم حیحال، ما ترج نیبا ا شود.یاستفاده م هیجانی

 یانجیه نارساییمفهوم  رایز م،یاستفاده کن شایستگی هیجانی

هوش هیجانی یک مفهوم کلی و و  ستیناین مفهوم  یرندهیدربرگ

در  یبه ناتوان یجانیه نارساییدر واقع، بیش از حد گسترده است. 

 یرونیسبک تفکر ب کیها و آن یکالم انیاحساسات خود، ب ییشناسا

و همکاران،  7؛ گواگلریا1976، 6)نیمیا، فرایبرگر و سیفنئون اشاره دارد

 شود.یرا شامل نم هیجانات میتنظ ای لیتحل یهااما جنبه(، که 2022

ها و از ادراک یاعنوان مجموعه، بههوش هیجانیبرعکس، مفهوم 

 یهاکه شامل جنبه شودیم فیتعر هیجاناتمربوط به  یهاشیگرا

، 9؛ لیهی و ریف2001، 8)پتریدس و فارنهام است تیشخص یعاطف

( که شامل مجموعه مفاهیم بیشتری از شایستگی هیجانی )برای 2011

های های هیجانی و مهارتمثال بهزیستی، خودکنترلی، مهارت

 تگیشایساز مطالعات بر ارتباط  یاریتا به امروز، بسشود. اجتماعی( می

)بنگی، گونی واچ و  اندکرده دیکأت یو روان یبا سالمت جسم هیجانی

از  یاریبس شایستگی هیجانی ن،یعالوه بر ا(. 2021، 10مدچی

)وان روی  کندیم لیرا تسهتحصیلی و شغلی  ،یاجتماع یعملکردها

 (. 2004، 11و ویس وس وارن

 راتییدستخوش تغ یدر پنج سال اول زندگ هیجانی یستگیشا

احساسات  انیب یبرا ییتوانا شیشود که همزمان با افزایم یشگرف

سن در  شیافزا نی. همچنشودمیتر شده میتر و تنظفیتر، ظردهیچیپ

نتایج  .وجود داردنیز  گرانیبا احساسات د یو همدل ییدرک، شناسا ییتوانا

در کودکان و نوجوانان در  هیجانی یستگیشامطالعات که به بررسی 

با  نیهیجا یستگیکه شا ندخود پرداختند، نشان داد طیبا مح یسازگار

 .(2018، 12تدروف -)آوارموف مثبت مرتبط است یاجتماع یرفتارها

( با هدف بررسی 2020آیدین و همکاران ) -همچنین نتایج مطالعات آنال

که  ، نشان دادهای اجتماعیارتباط تشخیص هیجانی و اعتیاد به شبکه

در های اجتماعی اعتیاد به شبکه ینامهافراد با نمرات باال در پرسش

دست هب صیتشخنمرات باالتری در نقص در مقایسه با افراد غیر معتاد، 

 یهابه شبکه ادیبا اعت خوانی چشمذهنتست  ینمرات مثبت و منف آوردند.

ذهنتست در  ینمرات منف ن،ی. عالوه بر امنفی داشت یرابطه یاجتماع

7.  Quaglieri 
8.  Petrides & Furnham 
9.  ahaye, Mikolajczak,&  Rieffe 
10.  Benke, Gnewuch, & Maedche 
11.  Van Rooy & Viswesvaran 
12 . Avramova-Todorova 

https://www.researchgate.net/profile/Jia-Nie
https://www.researchgate.net/profile/Ivo-Benke
https://www.researchgate.net/profile/Ulrich-Gnewuch
https://www.researchgate.net/profile/Alexander-Maedche
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گواگلریا و  کرد. ینیبشیرا پ یاجتماع یهابه شبکه ادیاعت ،خوانی چشم

 ادی( تا اعتیی)نارسا( در پژوهشی با هدف تنظیم هیجانی2022همکاران )

در  یاجتماع هایشبکهساز از مشکل یاستفاده یا: مدل واسطهنترنتیبه ا

 یهایگهمبستنتایج حاصل از ضریب  ،ییایتالیبزرگساالن جوان ا انیم

 یسمورد برر یرهایو متغ نترنتیبه ا ادیاعت نیب یداریارتباط معن رسونیپ

تنظیم هیجانی نقش  یشدهشیآزما یگریانجیرا نشان داد و مدل م

ساز از مشکل یرا در ترس از دست دادن و استفاده ی( عاطفیی)نارسا

 برجسته کرد. یاجتماع یهاشبکه

ای با هدف ( در مطالعه2022) 1الو، زاو، هونگ، وانگ، زانگ و تان

آموزان: نقش میانجی تأثیر نارسایی هیجانی بر اعتیاد به اینترنت در دانش

نشان داد که  ،یمواز یچندگانه یانجیم یهامدلباورهای فراشناختی 

یم ینیبشیرا پ نترنتیبه ا ادیپنج بعد فراشناخت و اعت یجانیه ییناگو

 یرانمثبت در مورد نگ یباورها ،یاختاعتماد به نفس شن -و سه بعد  کند

 رابطه است. نیا یواسطه یتا حد -به کنترل افکار ازیو ن

نوجوانان و جوانان از  یگیر استفادهدر مجموع با وجود شیوع همه

های اجتماعی و مزایا و معایب آن، تحقیقات معدود در این زمینه شبکه

نسبت جدیدی  اجتماعی به یهوجود دارد؛ شاید به این دلیل که پدید

است و فرصت محدودی برای تحقیق اکتشافی در این زمینه وجود دارد. 

 ،و هیجانی عدم توجه تحقیقات صورت گرفته به ساختار شخصیتی

با توجه  19 -گیری کوویدضرورت انجام این پژوهش را در زمان همه

سوی های مجازی دو چندان کرد. از نوجوانان از شبکه یبه استفاده

پذیری افراد تیپ درمانده در زمان استرس و فشار دیگر با توجه به آسیب

عنوان یک راهبرد تنظیم های اجتماعی بهآمادگی استفاده از شبکه ،روانی

 هکآموزان دارای تیپ شخصیتی درمانده بوده هیجانی با شناسایی دانش

های آموزشی ندارند و برگزاری گارگاه توانایی بروز هیجانات منفی خود را

های حمایتی مانند ایجاد هایشان و انجام برنامهها و خانوادهآنرای ب

های ها برای اعتیاد به شبکهامکانات مورد نیازشان مانع از آمادگی آن

اجتماعی شد. با توجه به این هدف و طراحی الگوی ساختاری جهت 

 با خودآگاهی Dتعیین اثرات مستقیم و غیرمستقیم تیپ شخصیتی 

الگوی های اجتماعی این پژوهش با هدف هیجانی و اعتیاد به شبکه

های اجتماعی نقش با اعتیاد به شبکه Dساختاری تیپ شخصیت 

 انجام شد. میانجی خودآگاهی هیجانی در نوجوانان

                                                                                                                                                                                                
1.  Luo, Zha, Hong, Wang, Zhang, & Tan 
2 . Structural equation modeling (SEM) 
3 . Byrne 
4 . Soper 
5 . anticipated effect size 
6 . desired statistical power level 
7 . number of latent variables 

 روش 

 طرح پژوهشی

 ییابی معادلههمبستگی از نوع مدل -روش پژوهش توصیفی

معادالت رگرسیون ساختاری طور خاص به (SEM) 2ساختاری

 (. 2016، 3ای از تحلیل مسیر و تحلیل عاملی( بود )بایرن)آمیخته
 

 کنندگانشرکت

 یساله16تا  13نوجوانان  تمامآماری این پژوهش را  یجامعه

در مقطع متوسطه  1400شهرستان نورآباد )دلفان( که در سال تحصیلی 

این پژوهش با استفاده از دهند. در تشکیل می بودند،مشغول به تحصیل 

نفر  384 ،19 -گیری کوویدگیری در دسترس با توجه به همهروش نمونه

آموزان مقطع متوسطه انتخاب شدند. بدین صورت که پس از از دانش

کسب مجوزهای الزم از آموزش و پرورش شهرستان نورآباد )دلفان( به 

دوم انتخاب شدند  یمقطع متوسطه یصورت در دسترس دو مدرسه

ضمن دسترسی به مدارس با هماهنگی و کسب مجوزهای الزم از 

آنالین  ینامهاز مدیران و دبیران درخواست شد تا لینک پرسش ،مسئولین

های افزار شاد به اشتراک بگذارند. مالکرا در گروه کالسی خود در نرم

نین مالکهمچ ،سال 16تا  13سنی ی ورود شامل رضایت آگاهانه، دامنه

مصرف مواد )بر  یمیلی شرکت در پژوهش و سابقههای خروج شامل بی

 4آموزان( بود. در این پژوهش بر اساس فرمول سوپردانش یاساس پرونده

ساختاری با  ییابی معادلهحجم نمونه در مدلی ( برای محاسبه2021)

، تعداد 3 7، تعداد متغیرهای مکنون80/0 6، توان آزمون19/0 5اثر یاندازه

و  100حداقل نمونه  05/0و میزان خطای  12 8پذیرمتغیرهای مشاهده

 آوری شد.داده جمع 384برآورد شد.  که در این پژوهش  1258حداکثر آن 

 

 سنجش هایابزار

های اجتماعی اعتیاد به شبکه :9های اجتماعیمقیاس اعتیاد به شبکه

گیری شد. این مقیاس ( اندازه2015) 10اونل و دنیز -توسط مقیاس توتگان

پاسخگویی به آن در یک طیف لیکرت  یهکه نحواست سؤال  41شامل 

شود. این گذاری مینمره« 5همیشه = »تا « 1هرگز = »ای از پنج درجه

، تعارض/ 13، عود12، تعدیل خلق11خرده مقیاس مشغله 4دارای مقیاس 

 205حداکثر نمره  و 41است. حداقل نمره در این مقیاس  14مشکالت

8 . number of observed variables 
9 . Social Media Addiction Scale 
10 . Tutgun-Ünal, & Deniz 
11 . preoccupation 
12 . mood modification 
13 . relapse 
14 . conflict/problems 
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های اجتماعی است. اعتیاد به شبکه یدهندهاست. نمرات باالتر نشان

که از جمله نمونه است سؤال  12خرده مقیاس مشغله یا آشتغال دارای 

وقتی به اینترنت وصل نیستم به شدت به »سؤاالت این خرده مقیاس 

، خرده مقیاس است« کنماجتماعی فکر می هایشبکهآنالین شدن برای 

که از جمله نمونه سؤاالت این خرده است سؤال  5تعدیل خلق دارای 

های اجتماعی صرف کنم دهم زمانی را در رسانهمن ترجیح می»مقیاس 

،  خرده مقیاس عود است «از شر افکار منفی زندگیم خالص شومتا 

تمام »توان به سؤال و از جمله سؤاالت این خرده مقیاس می 5دارای 

، کنمهای اجتماعی صرف تری را در شبکهزمان کم کنم تاشم را میتال

است و در نهایت خرده مقیاس تعارض/ « شوماما من موفق نمی

سؤال است که از جمله سؤاالت این خرده مقیاس  19مشکالت شامل 

های اجتماعی منجر به مشکالتی در روابط شبکهاستفاده از »توان به می

اشاره کرد. ضریب « که برای من مهم هستند شودمن با افرادی می

، 84/0، تعدیل خلق 92/0آلفای کرونباخ خرده مقیاس مشغله/ آشفتگی 

به دست  96/0و برای کل مقیاس  93/0و تعارض/ مشکالت  87/0عود 

اونل  -(. در پژوهش توتگان2021آمد است )دمیرچی اوغلو و همکاران، 

رصد از واریانس کل پرسشد 316/59( این چهار عامل 2015و دنیز )

مطلوب این مقیاس  یروایی سازه یدهندهنامه را تبیین کردند که نشان

است. در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس مشغله 

و برای  89/0، تعارض/ مشکالت 74/0، عود 82/0، تعدیل خلق 88/0

 دست آمد. هب 89/0کل مقیاس 

دنولت بر مبنای  1998در سال  :(DS-14) 1مقیاس تیپ شخصیتی

تیپ شخصیتی  ینامهپرسش ، ارائه شد،Dتعریفی که از تیپ شخصیتی 

 14سؤالی را طراحی کرد. این مقیاس یک ابزار خودگزارشی و دارای  14

 یدهما 7که  استال ؤس 14کل شامل در  نامهسشین پرگویه است. ا

زداری به باط یگر مربود یدهما 7و منفی  ییژگی عاطفهوبه ط مربوآن 

 ایگزینهلیکرت پنج  س یک مقیاس ساانی بر دموآزهر  .ستاجتماعی ا

به صورت نادرست، تاحدی نادرست، نظری ندارم، تاحدی درست، و 

به صورت  3و  1گذاری در سؤاالت نمره .بندی شده استدرست درجه

 28تا  0نمرات افراد برای هر خرده مقیاس بین  ی. دامنهاستمعکوس 

دو خرده مقیاس بازداری اجتماعی و است.  56تا  0و برای کل مقیاس 

ضریب آلفای کرونباخ را برای خرده ( 2005)عاطفی منفی دارد. دنولت 

گزارش کرد.  86/0و بازداری اجتماعی  88/0منفی  یمقیاس عاطفه

                                                                                                                                                                                                
1 . Type D personality 
2.  Emotion Awareness Questionnaire 
3.  Differentiating Emotions 
4.  Verbal Sharing of Emotions 

و  72/0منفی  یی خرده مقیاس عاطفهاعتبار از روش بازآزمایی نیز برا

 ینامهپرسش یمنظور ارزیابی روایی سازهبود. به82/0بازداری اجتماعی 

از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و دو عامل  Dتیپ شخصیتی 

اصلی تأیید شدند. ضریب آلفای کرونباخ برای خرده  یموجود در نسخه

و برای کل مقیاس  88/0ماعی ، بازداری اجت86/0مقیاس عاطفی منفی 

 دست آمد.به 82/0

خودآگاهی هیجانی با استفاده از  :2خودآگاهی هیجانی ینامهپرسش

( مورد سنجش 2008خودآگاهی هیجانی ریف و همکاران ) ینامهپرسش

 3سؤال است که در یک طیف  30نامه دارای قرار گرفت. این پرسش

( خودآگاهی 3و درست=  2 ، گاهی اوقات درست=1 ای )نادرست=درجه

خرده  6نامه دارای دهد. این پرسشهیجانی را مورد سنجش قرار می

گذاری (، به اشترک7تا  1سؤاالت ) 3مقیاس متمایز کردن هیجانات

 5(، پنهان نکردن هیجانات10و  9، 8سؤاالت ) 4کالمی هیجانات

هیجانات (، توجه به 20تا  16سؤاالت ) 6(، آگاهی بدنی15تا  11سؤاالت )

 26سؤاالت ) 8(، تجزیه و تحلیل هیجانات25تا  21سؤاالت ) 7دیگران

گذاری صورت معکوس نمرهنامه بهسؤال از سؤاالت پرسش 20( و 30تا 

سال مناسب  16تا  9نامه برای کودکان و نوجوان شود. این پرسشمی

( 2011نامه در پژوهش لیهی و همکاران )است. ضریب پایایی پرسش

گذاری کالمی هیجانات ، به اشتراک70/0متمایز کردن هیجانات برای 

، توجه به 68/0، آگاهی بدنی 71/0، پنهان نکردن هیجانات 72/0

دست آمد. به 71/0و تجزیه و تحلیل هیجانات  72/0هیجانات دیگران 

نامه به روش تحلیل عوامل تأییدی توسط لیهی و پرسش یروایی سازه

نامه در سه که مدل پیشنهادی پرسش شد ( محاسبه2011همکاران )

= 77/1)جمعیت اسپانیایی، هلندی و بلژیکی از براز مطلوب برخوردار بود 

/df2X ،92/0=CFI ،046/0 =SRMR  04/0و=RMSEA.)  در

نامه به روش آلفای کرونباخ برای متمایز پژوهش حاضر پایایی پرسش

، پنهان 70/0گذاری کالمی هیجانات ، به اشتراک74/0کردن هیجانات 

 ، 69/0، آگاهی بدنی 72/0نکردن هیجانات 

 70/0و تجزیه و تحلیل هیجانات  76/0توجه به هیجانات دیگران 

 دست آمد.به 74/0و برای کل مقیاس 

  

5.  Not Hiding Emotions 
6.  Bodily Awareness 
7.  ttending to Others’ Emotions 
8.  Analyses of Emotions 
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 روش اجرا

ها پس از اخذ مجوز نامهها و اجرای پرسشآوری دادهبه منظور جمع

ت در مسئولین آموزش و پرورش به صورهای الزم، با و هماهنگی

با هماهنگی انتخاب شدند؛ در ادامه  مقطع متوسطه یدسترس دو مدرسه

های پژوهش نامهمدیران و دبیران و توضیح اهداف پژوهش لینک پرسش

شاد در کالس درس به  یها قرار گرفت تا در بستر برنامهدر اختیار آن

شگی پاسخگویی به پرسدر خصوص چگوناشتراک بگذارند. همچنین 

ها و عدم نیاز به آن یها، هدف پژوهش و ضرورت همکاری صادقانهنامه

شان به دبیران توضیحات الزم ارائه شد. در نهایت ذکر نام و نام خانوادگی

 1، آموسSPSS-26افزار آوری شده به کمک نرمهای جمعداده

(AMOS-24) پیرسون و های ضریب همبستگی و با استفاده از روش

یابی معادالت ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای مدل

های بر اعتیاد به شبکه Dتیپ شخصیتی آزمون مدل ساختاری تأثیر 

آموزان از روش دو در دانشگری خودآگاهی هیجانی اجتماعی با میانجی

( استفاده شد. 1988) 2ای پیشنهاد شده توسط اندرسون و کربینگمرحله

های با استفاده از روش تحلیل نامهدر این مدل ابتدا اعتبار و پایایی پرسش

عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. سپس مدل ساختاری پیشنهادی 

یابی معادالت ساختاری بررسی شد. این پژوهش با استفاده از روش مدل

ابی معادالت ساختاری است که یشده در مدلروش یک فرآیند شناخته

کند قبل از تحلیل هر مدل، ابتدا باید پژوهشگر از اعتبار و پایایی وان میعن

ابزارها و روابط بین متغیرهای مشاهده شده با متغیر مکنون با استفاده از 

تحلیل عاملی تأییدی اطمینان حاصل کرده و سپس روابط ساختاری را 

 در مدل بررسی کرد. 

 

 نتایج

و  83/15کننده در پژوهش آموزان شرکتمیانگین سنی دانش

کننده در آموزان شرکتبود. از بین دانش 36/2انحراف استاندارد آن 

نفر( فرزند  140درصد ) 4/36نفر(، فرزند اول،  130درصد ) 8/33پژوهش 

رم ت نفر( فرزند سوم بودند. میانگین معدل دو 114درصد ) 8/29دوم و 

بود. 26/3و انحراف استاندارد آن  14/16موزان آدانش یگذشته

 

 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش -1جدول 

 هبیشین کمینه کشیدگی چولگی M SD متغیر

 28 15 69/2 36/1 36/4 44/24 منفی یعاطفه

 26 12 74/2 42/1 98/3 38/22 بازداری اجتماعی

 D 82/46 27/8 58/1 39/2 27 54تیپ شخصیتی 

 20 5 03/3 69/1 35/3 36/15 متمایز کردن هیجانات

 8 3 587/0 287/0 88/1 16/6 گذاری کالمی هیجاناتبه اشتراک

 13 5 -378/0 784/0 44/2 16/10 پنهان نکردن هیجانات

 12 5 298/0 855/0 23/2 48/9 آگاهی بدنی

 13 4 -378/0 912/0 18/3 37/10 توجه به هیجانات دیگران

 12 5 -687/0 741/0 41/2 64/9 و تحلیل هیجاناتتجزیه 

 78 27 -469/0 698/0 66/8 17/61 خودآگاهی هیجانی

 37 13 451/0 602/0 44/4 41/28 مشغله

 21 4 -861/0 128/0 26/3 44/14 تعدیل خلق

 18 5 189/0 39/1 33/3 39/11 عود

 75 27 -958/0 874/0 66/8 78/45 تعارض/ مشکالت

 151 49 -963/0 341/0 74/15 02/100 های اجتماعیشبکهاعتیاد به 

                                                                                                                                                                                                
1  . Analysis of Moment Structures 2 . Anderson, & Gerbing 
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شود میانگین )و انحراف مشاهده می 1طور که در جدول همان

ی نرمال بودن متغیرهای پژوهش آورده شده استاندارد( و مفروضه

 D 47/15ی تیپ شخصیتی میانگین نمره 1است. با توجه به جدول 

های ( و اعتیاد به شبکه66/8)و  17/61(، خودآگاهی هیجانی 82/46)و 

( است. همچنین فرض نرمال بودن بر 74/15)و  02/100اجتماعی 

و  1ی چولگی( با استفاده از آماره2016اساس دیدگاه کالین )

مال نر یتخطی از مفروضه ،بررسی شد. با توجه به نتایج 2کشیدگی

 پژوهش حاضر قابل مشاهده نیست. هایبودن در داده

داده یبرای بررسی مفروضه 3اینتایج حاصل از نمودار جعبه

 یداده در کرانه 8 ،نامهپرسش 384های پرت نشان داد که از بین 

داده حذف شدند و تحلیل نهایی  8ن یباال قرار داشتند که در نهایت ا

. برای بررسی روابط خطی بین نامه انجام شدپرسش 296بر روی 

استفاده شد. نتایج حاصل  4متغیرها از روش ترسیم نمودار پراکندگی

 .بین متغیرها خطی است یرابطه از نمودار پراکندگی نشان داد که،

و عامل  5تحمل یخطی چندگانه از آمارهبرای بررسی عدم وجود هم

های آماره در پژوهش حاضراستفاده شود.  (VIF) 6افزایش واریانس

کدام از متغیرها به ترتیب  تحمل و عامل افزایش واریانس برای هیچ

خطی چندگانه تر نبود. بنابراین، همبزرگ 10تر و از کوچک 1/0از 

آزمون بین مشاهده نشد. نتایج حاصل از در بین متغیرهای پیش

روشی برای تشخیص همبستگی در باقی( DW) 7دوربین واتسون

 نمرات این ینشان داد که دامنه تحلیل مدل رگرسیونیهای مانده

ها به استقالل داده یبود بنابراین مفروضه 01/2تا  36/1آزمون بین 

.درستی رعایت شده است

 

 شاخص های نیکویی برازش مدل پیشنهادی -2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های برازندگی شود، شاخصمشاهده می 2همان طور که در جدول 

ه اند. بنابراین با توجه بی آزمون الگوی پیشنهادی آورده شدهدر نتیجه

های برازش تطبیقی مطلق، شاخصهای برازش مطلوب بودن شاخص

های برازش مقتصد، دست به اصالح مدل نزدیم در نهایت و شاخص

                                                                                                                                                                                           
1  .Skewness  
2 . kurtosis  
3 . Boxplot 
4 . catter plot 
5 . tolerance 

طور که ها برخوردار بود. همانمدل پیشنهادی از برازش مطلوب با داده

دار شده معنی (χ²) 8مقدار خی دو شود در مدل تأییدی نهاییمشاهده می

طور معمول های بزرگ این شاخص بهجا که در نمونهاست، اما از آن

عنوان مالکی مطمئن در جهت دار است و نمی توان آن را بهمعنی

6 . variance inflation factor (VIF) 
7  . Durbin-Watson 
8 . Chi- Square 

 برازش قابل قبول مدل پیشنهادی نام شاخص هاشاخص

 های برازش مطلقشاخص

CMIN 415/236  درصد 5بزرگتر از 

/DF2X 874/2  3تا  1مقدار بین 

GFI 91/0 9/0≤ 

 های برازش تطبیقیشاخص

AGFI 90/0 9/0≤ 

NNFI 90/0 9/0≤ 

NFI 92/0 9/0≤ 

CFI 92/0 9/0≤ 

RFI 87/0 9/0≤ 

IFI 91/0 0-1 

 های برازش مقتصدشاخص
PNFI 66/0 5/0≤ 

RMSEA 04/0 01/0≥ 
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ر ها در نظر گرفت. همچنین، سایبررسی برازش الگوی پیشنهادی با داده

 df)ی آزادی های برازندگی، مانند نسبت مجذور خی به درجهشاخص

/χ²)  1شاخص برازندگی افزایشی، 874/2با مقدار (IFI ) 91/0با مقدار ،

شاخص نیکوی ، 92/0با مقدار  (CFI) 2شاخص برازندگی تطبیقی

شاخص شده یا ، شاخص برازش هنجار91/0 با مقدار (GFI) 3برازش

 5شاخص نیکوی برازش تعدیل یافته (،NNFI=90/0)  4لویس -توکر

(90/0=AGFI،)  6شدهبرازندگی هنجارشاخص (92/0=NFI)  و

 04/0با مقدار  (RMSEA) 7ی میانگین مجذورات خطای تقریبریشه

 ها است. حاکی از برازش مطلوب الگوی تأییدی نهایی با داده

شود بین تیپ شخصیتی مشاهده می 3طور که در جدول  همان

D منفی  یهیجانی رابطههای خودآگاهی های آن با مؤلفهو مؤلفه

های تیپ شخصیتی ، بین مؤلفه(P≤001/0)داری وجود دارد و معنی

D مثبت و  یهای آن رابطههای اجتماعی و مؤلفهبا اعتیاد به شبکه

و در نهایت بین تمامی مؤلفه (.P≤001/0)داری وجود دارد معنی

های اجتماعی و مؤلفههای خودآگاهی هیجانی با اعتیاد به شبکه

داری وجود دارد.های آن رابطه منفی و معنی

 

 

 ماتریس ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش -3جدول 

 
≥0/001 **P≥0/05 * ،P 

 

، تیپ شخصیتی 2، بازداری اجتماعی= 1ی منفی= عاطفه نکته:

D=3 ،= گذاری کالمی ، به اشتراک4متمایز کردن هیجانات

، توجه به 7، آگاهی بدنی= 6، پنهان نکردن هیجانات= 5هیجانات= 

، خودآگاهی 9، تجزیه و تحلیل هیجانات= 8هیجانات دیگران= 

، تعارض/ 13، عود= 12، تعدیل خلق= 11، مشغله= 10هیجانی= 

.15های اجتماعی= و اعتیاد به شبکه 14مشکالت= 

 

                                                                                                                                                                                           
1 . incremental of fit index 
2 . comparative of fit index 
3 . goodness of fit index 
4 . tucker - lewis index 

 

5 . adjusted goodness of fit index 
6. normal of fit index 
7.  root mean square error of approximation 
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 برازش مدل نهایی پژوهش -1شکل 

 

های دهد که وزن رگرسیونی استاندارد مؤلفهنشان می 1نتایج شکل 

های )مکنون( ارائه شده است. پذیر( و سازهمربوط به هر سازه )متغیر مشاهده

به خودآگاهی  Dبر این اساس ضریب استاندارد و مستقیم تیپ شخصیتی 

های اجتماعی خودآگاهی هیجانی به اعتیاد شبکه ،(β=-43/0)هیجانی 

(40/0-=β)  و تیپ شخصیتیD های اجتماعی به اعتیاد شبکه(46/0=β) 

 (.P≤001/0) هستنددار مسیرهای استاندارد مستقیم معنی یکه همه است

توان متغیرها میدر رابطه با تمام  P≤01/0تر از با توجه به سطح خطای کم

دارای ارزش  P≤01/0دار چنین برداشت کرد که تمام متغیرها در سطح معنی

درصد از  25گر آن است که بیشتر از صفر هستند. نتایج همچنین بیان

درصد  32و  Dتغییرات مربوط به خودآگاهی هیجانی توسط تیپ شخصیتی 

و  Dتی های اجتماعی توسط تیپ شخصیاز واریانس اعتیاد به شبکه

شود. ضرایب استاندارد غیرمستقیم و کل خودآگاهی هیجانی تببین می

آمده است. 4زاد در جدول زاد، میانجی و درون متغیرهای برون

 با ابعاد آن و خودآگاهی هیجانی Dتیپ شخصیتی  میاثر مستق -3جدول 

 B β C.R P متغیر

 - - D 1 772/0تیپ شخصیتی  --->منفی  یعاطفه

 **D 345/1 763/0 169/0 958/7تیپ شخصیتی  ---> بازداری اجتماعی

 - - 801/0 1 خودآگاهی هیجانی --->متمایز کردن هیجانات 

 **075/8 159/0 714/0 284/1 خودآگاهی هیجانی --->گذاری کالمی هیجانات اشتراک

 **103/7 174/0 644/0 236/1 خودآگاهی هیجانی --->پنهان نکردن هیجانات 

 **216/7 185/0 683/0 335/1 خودآگاهی هیجانی --->آگاهی بدنی 

 **388/7 152/0 762/0 123/1 خودآگاهی هیجانی --->توجه به هیجانات دیگران 

 **80/7 175/0 723/0 365/1 خودآگاهی هیجانی --->تجزیه و تحلیل هیجانات 

 - - 784/0 1 های اجتماعیاعتیاد به شبکه --->مشغله 

 **058/10 103/0 803/0 036/1 های اجتماعیاعتیاد به شبکه --->تعدیل خلق 

 **732/7 161/0 762/0 245/1 های اجتماعیاعتیاد به شبکه --->عود 

 **889/6 163/0 693/0 123/1 های اجتماعیاعتیاد به شبکه --->تعارض/ مشکل 
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 شهر بوشهر ییبایز یجراح یزنان متقاض نیدر ب جانیه یشناخت میتنظ یگریانجیم

 شود نتایج ضرایب مستقیم مشاهده می 3طور که در جدول  همان

 

  (.P≤001/0)پذیر با متغیر مکنون در سطح متغیرهای مشاهده

 

 نتایج بوت استرپ مسیرهای غیرمستقیم پژوهش در الگوی پیشنهادی -4جدول 

 P حد پایین حد باال S. E اثر مسیرها

 002/0 359/0 115/0 075/0 234/0 های اجتماعیاعتیاد به شبکه --->خودآگاهی هیجانی  D --->تیپ شخصیتی 

 

داری مسیر غیرمستقیم تیپ حاکی از معنی 4مندرجات جدول 

خودآگاهی هیجانی های اجتماعی از طریق به اعتیاد شبکه Dشخصیتی 

گیری و تعداد نمونه 95/0اطمینان،  است. سطح اطمینان برای فاصله

که صفر بیرون از این  است با توجه به این 1000مجدد بوت استرپ، 

گری معنیها )حد پایین و باال( قرار گرفته است، این رابطه میانجیفاصله

 دار است.

 

 گیریبحث و نتیجه

با اعتیاد به  Dالگوی ساختاری تیپ شخصیت هدف پژوهش حاضر 

 و نقش میانجی خودآگاهی هیجانی در نوجوانان و های اجتماعیشبکه

ساختاری نشان داد  ییابی معادلهآموزان بود. نتایج حاصل از مدلدانش

های بر اعتیاد به شبکه  اثر مثبت و مستقیمی Dکه تیپ شخصیتی 

های دیگر برای مثال )نیا و یج پژوهشها با نتااجتماعی دارد. این یافته

 خوان است. ( هم2019همکاران، 

، Dتوان گفت در افراد دارای تیپ شخصیتی ها میدر تبیین یافته

عواطف منفی )اضطراب، استرس، خشم،  ،زاهنگام وقایع استرس

توان  هاآن رود و با توجه به بازداری اجتماعیافسردگی و ...( باال می

بیان عواطف منفی را ندارند. این افراد در هنگام بروز وقایع توان تحمل 

این حجم از استرس و احساسات منفی را ندارند. پس دور از انتظار 

 نیست که این افراد برای تحمل این استرس و کسب آرامش از دست

جمله های نامتعارف از های رفع آن حتی از راهدنبال راهخود به یرفته

همین دلیل  های اجتماعی دارند. بهگرایش شدید به استفاده از شبکه

زا بوده و فشار روانی زمانی که دچار وقایع استرس Dتیپ شخصیتی 

 های اجتماعی باالیی را دارند.اند آمادگی اعتیاد به شبکهرا متحمل شده

همچنین باال بودن عواطف منفی و بازداری اجتماعی در افراد دارای 

های اجتماعی خود را با استفاده شود تا نیاز به حمایتباعث می Dتیپ 

های اجتماعی برآورده کنند. بنابراین در نبود حمایت مورد نیاز از از شبکه

پذیری باال در برابر عواطف منفی از جمله سوی دیگران با توجه به آسیب

های اجتماعی اضطراب و استرس برای کاهش آن رو به استفاده از شبکه

آورند تا از این طریق سطح هیجانات منفی خود را با استفاده از شبکهمی

این در صورتی  .عنوان یک راهبرد هیجانی کاهش دهندهای متعدد به

کند ولی ها به صورت موقت کاهش پیدا میاست که هیجانات منفی آن

ماعی های اجتدر بلند مدت استفاده بیش از حد باعث اعتیاد به شبکه

منجر به تجربه خلق منفی شدید و نبود تعامالت اجتماعی در افراد می

شود. در نبود حمایت مورد نیاز این افراد عواطف منفی از جمله افسردگی، 

کنند و به دلیل بازداری اجتماعی اضطراب و خشم باالیی را تجربه می

دوستان خانواده و از شود تا باال و عدم ابراز هیجانات منفی باعث می

خود فاصله گرفته و منزوی شوند. اعضای خانواده نیز به دلیل این رفتار 

ها دچار مشکل شده و پس از مدتی ناکامی در در برقراری ارتباط با آن

های کمتری را ها دوری جسته و حمایتنزدیک از آن یبرقراری رابطه

های گرشاغلب با توجه به ن Dها خواهند داشت. افراد دارای تیپ از آن

 دور از انتظار نیست به جای تالش برای ،منفعل منفی نسبت به دیگران

دریافت حمایت اجتماعی و خانوادگی به دنبال رفتارهای ناسالم برای 

کاهش هیجانات منفی خود بروند، به همین دلیل افراد دارای تیپ 

هیجانی منفی و نداشتن تعامالت  یبه دلیل تجربه Dشخصیتی 

رو های اجتماعی به شبکهای جبران و برقراری ارتباط بر ،اجتماعی

ند تا از این طریق ناکامی خود را در تعامالت مجازی و تنظیم آورمی

 (.2019هیجانات منفی خود جبران کنند )نیا و همکاران، 

ساختاری نشان داد که خودآگاهی  ییابی معادلهنتایج حاصل از مدل

های اجتماعی دارد. این یاد به شبکههیجانی اثر منفی و مستقیمی بر اعت

آیدین و همکاران،  -های دیگر برای مثال )آنالها با نتایج پژوهشیافته

خوان ( هم2022و الو و همکاران،  2022؛ گواگلریا و همکاران، 2020

 است.

هیجان نقش مهمی در  توان گفت، خودآگاهیدر تبیین این نتایج می

زندگی دارد. افزایش کنترل و تنظیم  زایسازگاری ما با وقایع استرس

مطلوب خلق و خو و  یکنترلی، توانایی ادارههیجانات و همچنین خود

شود. برداری از هیجانات را موجب میافزایش توان حل مسأله و بهره

یادگونه از اعت یهیجانی و استفاده خودآگاهیبین  منفی یبنابراین رابطه
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ود. رشد عاطفی نابسنده، دشواری در مورد انتظار ب های اجتماعیشبکه

های های منفی از ویژگیساماندهی رفتار و هیجان و داشتن هیجان

تر دارند. تنظیم هیجانی کم های اجتماعیاعتیاد به شبکهافرادی است که 

تواند مانع کنترل عدم استفاده می باالترو راهبردهای تنظیم هیجان منفی 

 پرهیز است، باشد -شمکش گرایشکه نوعی ک های اجتماعیشبکهاز 

( 2014)هورمس و همکاران  ییافته(. 2020آیدین و همکاران،  -)آنال

 با آنالین اجتماعی هایشبکه از استفاده میزان افزایش گر این بود کهبیان

 تنظیم در افرادی کهاست.  همراه هیجان تنظیم در هایینقص

 رفتارهای طریق از منفی های هیجان از اغلب دارند، نقص هیجاناتشان

 یبرا مناسب راهبردهای فاقد که علت این به کنند؛می اجتناب اعتیادی

 و روانی یوابستگ کنترل در شکست اگرچه هستند؛ هیجاناتشان مدیریت

براین یک ند. بناباش داشته بیشتری منفی هیجانات شودمی باعث جسمانی

)آلدو و همکاران، شود می ایجاد اعتیادی مبهم از رفتارهای یچرخه

 عاجزند، دیگران و خود هیجانات دقیق و افرادی که از درک (2010

ش کاه موجب خود ینوبه به امر این. دارند ضعیفی اجتماعی سازگاری

شود )رستمی و همکاران، می کارآمدینا احساس حمایت اجتماعی و

 که داد ( نشان2017)مارینو و  همچنین نتایج پژوهش اسپادا(. 2010

های شبکه از حد از بیش یستفادهی اکنندهبینیپیش هیجان تنظیم

 هازیرمقیاس از هرکدام ینمره رفتن پایین با واقع در .است اجتماعی

ز  متعاقب آن استفاده ا و داشته افزایش ناکارآمد راهبرد از میزان استفاده

 اجتماعیهای شبکه. استفاده از کندمی پیدا افزایش های اجتماعیشبکه

 برای باشد هیجانات یکننده تنظیم عملکرد یک عنوانبه ممکن است

 بیش یاستفاده این. دارند نقص و دشواری هیجانات تنظیم در کهافرادی

 از را خود حواس تا کندمی کمک هاآن به های اجتماعیشبکه از حد از

 به نهایت رد و کنند کنترل را تنهایی احساسات یا کنند دور منفی هیجان

؛ پیری و 2018کنند )مو و همکاران، های اجتماعی اعتیاد پیدا میشبکه

  (.2019همکاران، 

هایی روبرو بوده است که بایستی در این پژوهش نیز با محدودیت

آموزان مقطع تعمیم نتایج لحاظ شود. پژوهش حاضر بر روی دانش

سال شهرستان نورآباد و در سال  16تا  13سنی  یمتوسطه با گستره

انجام پذیرفته و تفاوت  19 -گیری بیماری کوویددر زمان همه 1400

ی و های زمانه، لذا در تعمیم نتایج به گسترهشدجنسیتی بررسی ن

های آتی . در پژوهششودجغرافیایی دیگر بایستی جانب احتیاط رعایت 

های متفاوت )در ر روی جمعیتشود، مطالعات مشابه بپیشنهاد می

شهرهای مختلف( صورت گیرد و نتایج در دو جنس مقایسه شود تا نتایج 

 پذیری بیشتری داشته باشند و نتایج آن با نتایج پژوهشقابلیت تعمیم

ها نباید د. این پژوهش همبستگی بوده، بنابراین یافتهشوحاضر مقایسه 

ر از همچنین در پژوهش حاضتفسیر علّی مشابه تحقیقات آزمایشی شود. 

عنوان یک روش تحلیل که به شدهیابی معادالت ساختاری استفاده مدل

 های این روش را در نظر گرفت. بایست محدودیتداده حتماً می

های آتی مطالعات مشابهی شود که در پژوهشدر پایان پیشنهاد می

 تهای آماری متفاوت صورت گیرد تا نتایج قابلیبر روی جمعیت

پذیری بیشتری داشته باشد و نتایج آن با نتایج پژوهش حاضر تعمیم

های مشابه استفاده شناختی در پژوهش، از مداخالت روانشودمقایسه 

تری حاصل شود و نقش متغیرهای میانجی مانند های عینیتا یافته شود

شناختی و ...، بر اعتیاد به شبکهعزت نفس، تحمل آشفتگی، نیازهای روان

ی شودکه در مطالعات آتای اجتماعی بررسی شود. همچنین پیشنهاد میه

شناختی بر اعتیاد نقش سایر متغیرهای روان Dعالوه بر تیپ شخصیتی 

 این از های حاصلیافته اساس د. برشوهای اجتماعی بررسی به شبکه

 زیادی شیوع مجازی اجتماعی هایشبکه به اعتیاد وان گفتپژوهش می

دست به آن عوارض و خطرات از برای پیشگیری و است کرده پیدا

آموزش به  شودمی پیشنهاد نفعذی نهادهای و مراکز مشاوره اندرکاران

اعتیاد  خطرات از تا کنند بیشتری توجه های خودآگاهی هیجانیمهارت

شود شود. همچنین پیشنهاد می کاسته مجازی اجتماعی هایشبکه به

شناسی اعتیاد به منظور آسیب طولی و کیفی بهمطالعات بیشتری از نوع 

 یبررسی رابطه ،های بعدیهای اجتماعی صورت پذیرد و پژوهششبکه

های اجتماعی را در شناختی بنیادین و اعتیاد به شبکهنیازهای روان

 های هویتی مدنظر قرار دهند.فرزند و سبک -والد یهچارچوب رابط

 

محترم آموزش و پرورش شهرستان نورآباد )دلفان( به خصوص مدرسه امام  نیو مسئول رانیدب ران،مدی متوسطه، مقطع آموزاناز تمام دانش مدانییبر خود الزم م قدردانی:

 میو تشکر را داشته باش یقدردان تنهای اندداشته یهمکار سندگانیپژوهش با نو نی)ره( که در انجام ا ینیخم

 .گزارش نشده است سندگانینو یگونه تعارض منافع از سو چیمقاله ه نیبر حسب مدارک، در ا تعارض منافع:

 انجام شده است. یمال تیمقاله بدون حما نیا حامی مالی:
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