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Abstract
Introduction: Social networks provide a platform for narcissism and self- objectivism experiences.
Therefore, the present study aimed to determine the pattern of structural equations of pathological
narcissism based on knowledge of objectification and harmful use of social networks mediated by
beliefs about appearance in women and men.
Methods: The present research method was descriptive-correlational. The statistical population
of this research included all men and women over 18 years old in Ahvaz city, and 298 of them
were selected using the convenience sampling method through social networks. Data collection
instruments were demographic questionnaire, "Pathological Narcissism Inventory", "Objectified
Body Consciousness Scale", "Generalized Pathological Internet Use Scale" and "Beliefs about
Appearance Scale". Instrument validity was performed using content validity by qualitative method
and reliability by internal consistency method by Cronbach's alpha calculation. Data analysis was
performed using SPSS. 24 and Amos. 24.
Results: The proposed model for women and men had a good fit. Also, knowledge of objectification
with on pathological narcissism was significant in the female group, but not significant in the male
group. Harmful use of social networks with on pathological narcissism was significant in both men
and women. Awareness of objectification and harmful use of social networks with beliefs about
appearance were significant in men and women (P <0.01). Among the indirect pathways, beliefs
about appearance can significantly mediate the correlation of objectification awareness and the
harmful use of social networks with pathological narcissism men, but were not significant in women.
Conclusions: Gender significantly modulates the effect of objectification awareness on beliefs about
appearance in men. Also, gender significantly modulates the effect of harmful use of social networks
on pathological narcissism in women. It is suggested that psychologists and health professionals pay
attention to the role and relationships between these variables.
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الگوی معادالت ساختاری خودشیفتگی مرضی بر اساس آگاهی از تن شیء انگاری و استفاده
آسیب زا از شبکه های اجتماعی با میانجی گری باورها در مورد ظاهر در زنان و مردان
سارا رمضانی سولگانی ،1رضا جوهری فرد ، *2ساسان باوی
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 -1دانشجوی دکتری روانشناسی ،گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
 -2استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
 - 3استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
نویسنده مسئول :رضا جوهری فرد ،استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
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چکیده
مقدمــه :شــبکه هــای اجتماعــی بســتری را بــرای خودشــیفتگی و تجربیــات مربــوط بــه خــود شــئ انــگاری را فراهــم مــی کننــد .لــذا
مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن الگــوی معــادالت ســاختاری خودشــیفتگی مرضــی براســاس آگاهــی از تــن شــیء انــگاری و اســتفاده
آســیب زا از شــبکه هــای اجتماعــی بــا میانجــی گــری باورهــا در مــورد ظاهــر در زنــان و مــردان انجــام شــد.
روش کار :روش پژوهــش حاضــر توصیفــی  -همبســتگی بــود .جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل همــه زنــان و مــردان بــاالی 18
ســال شــهر اهــواز بــود کــه بــه روش نمونــه گیــری در دســترس از طریــق شــبکه هــای اجتماعــی 298 ،تــن از آن هــا انتخــاب شــدند.
ابــزار گــردآوری داده هــا پرسشــنامه جمعیــت شــناختی" ،ســیاهه خودشــیفتگی مرضــی" (،)Pathological Narcissism Inventory
"مقیــاس آگاهــی از تــن شــیء انــگاری" (" ،)Objectified Body Consciousness Scaleمقیــاس کاربــری مشــکل زا از اینترنــت"
( )Generalized Pathological Internet Use Scaleو " مقیــاس باورهــا در مــورد ظاهــر" ()Beliefs about Appearance Scale
بــود .روایــی ابزارهــا بــا اســتفاده از روایــی محتــوا بــه روش کیفــی و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ
انجــام شــد .تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از اس پــی اس اس نســخه  24و آمــوس نســخه  24صــورت گرفــت.
یافتــه هــا :الگــوی پیشــنهادی بــرای گــروه زنــان و مــردان از بــرازش مطلوبــی برخــوردار بــود .همچنیــن آگاهــی از تــن شــئ انــگاری
بــا خودشــیفتگی مرضــی در گــروه زنــان معنــادار ،امــا در گــروه مــردان معنــادار نشــد .اســتفاده آســیب زا از شــبکه هــای اجتماعــی بــا
خودشــیفتگی مرضــی در گــروه زنــان و مــردان معنــادار شــد .آگاهــی از تــن شــئ انــگاری و اســتفاده آســیب زا از شــبکه هــای اجتماعــی
بــا باورهــا در مــورد ظاهــر در گــروه مــردان و زنــان معنــادار شــد ( .)P<0/01در بیــن مســیرهای غیــر مســتقیم باورهــا در مــورد ظاهــر بـه
طــور معنــاداری میتوانــد همبســتگی آگاهــی از تــن شــیءانگاری و اســتفاده آســیب زا از شــبکه هــای اجتماعــی بــا خودشــیفتگی مرضــی
در مــردان را میانجــی کنــد ،امــا در زنــان معنـادار نبــود.
نتیجــه گیــری :جنســیت بــه طــور معنــاداری اثــر آگاهــی از تــن شــئ انــگاری بــر باورهــا در مــورد ظاهــر در گــروه مــردان تعدیــل
مــی کنــد .همچنیــن ،جنســیت اثــر اســتفاده آســیب زا از شــبکه هــای اجتماعــی برخودشــیفتگی مرضــی را بــه طــور معنــاداری در گــروه
زنــان تعدیــل مــی کنــد .پیشــنهاد مــی شــود کــه روانشناســان و متخصصــان در حــوزه ســامت بــه نقــش و روابــط موجــود بیــن ایــن
متغیرهــا توجــه داشــته باشــند.
کلیدواژه ها :خودشیفتگی ،تن ،شبکه های اجتماعی ،ظاهر ،جنسیت.
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پژوهــش هــا نشــان مــی دهنــد کــه بیــن خودشــیفتگی بــا آگاهــی
از تــن شــئ انــگاری همبســتگی وجــود دارد ( .)11،12،13بــا ایــن
حــال ،تعــداد روزافزونــی از مطالعــات انجــام شــده ،ایــن موضــوع را
بــه صــورت برجســته بیــان نمــوده انــد کــه خــود شــیء انــگاری ،و
باورهــای متعاقــب آن توســط مــردان نیــز ،بویــژه در دوره نوجوانــی
تجربــه مــی شــود (.)8،9،14
در چنــد ســال گذشــته ،محبوبیــت روزافــزون اســتفاده از
رســانه هــای اجتماعــی و افزایــش زیــاد تعامــل نوجوانــان و جوانان
در شــبکه هــای اجتماعــی ( )5،15،16پژوهشــگران را بــه ســمت
اســتفاده از ســایت هــای شــبکه هــای اجتماعــی بــه عنــوان یــک
رســانه جدیــد و بســیار در دســترس بــرای معاشــرت بــا تجــارب در
مــورد خودشــیء انــگاری و آگاهــی از تــن شــئ انــگاری ،هدایــت
نمــوده اســت ( .)13،14،17،19اﺳﺘﻔﺎده آﺳﻴﺐ زا از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪه اﻟﮕﻮى ﻣﺸﺨﺼﻰ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺮف وﻗﺖ زﻳﺎد ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ در ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،وﺟﻮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن اﻧﺰوا ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﺣﺴﺎس
راﺣﺘﻰ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ رﻓﺘﺎر در ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻧﻼﻳﻦ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭼﻬﺮه ﺑﻪ
ﭼﻬﺮه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻔﻰ ﻣﻰ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺨﺼﻰ ،ﺷﻐﻠﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
وغیــره ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آﻳﺪ (.)20
پژوهــش هــای اخیــر در زمینــه شــبکه هــای اجتماعــی آســیب زا
و خــود شــیفتگی انجــام شــده اســت کــه رابطــه بیــن آن هــا را
تاییــد کــرده اســت ( .)12،21،23بــا توجــه بــه فرصــت نمایــش
بــرای بــزرگ نمایــی فــردی در ســایت هــای شــبکه هــای
اجتماعــی ،پیشــینه پژوهشــی علمــی اخیــر بــه طــور روزافزونــی
بــر روی خودشــیفتگی و ارتبــاط آن بــا اســتفاده از شــبکه هــای
اجتماعــی تمرکــز نمــوده اســت .در واقــع ،ســایت هــای شــبکه
هــای اجتماعــی ،محیــط هــای ایــده آلــی را بــرای دســتیابی بــه
اهــداف خودشــیفتگی ،بــا توجــه بــه فرصــت کنتــرل ارائــه خــود در
ایــن بســترها ارائــه مــی نماینــد ( .)12،24بویــژه افــراد خودشــیفته،
تمایــل بــه ایــن موضــوع دارنــد کــه کاربــران فعالــی در ســایت
هــای شــبکه هــای اجتماعــی باشــند ( .)25،26امــروزه در سراســر
دنیــا ،توجــه بــه ظاهــر و زیبایــی هــای چهــره و انــدام از اهمیــت
بــه ســزایی برخــوردار اســت ،از ایــن رو ،باورهــا در مــورد ظاهــر،
یــک عامــل جــذاب و بحــث برانگیــز مــی باشــد ،اصطــاح باورهــا
در مــورد ظاهــر يــك ســازۀ شــناختی اســت و نگــرش هــای
مرتبــط بــا ظاهرفــرد در زندگــی روزمــره اش را در بــر مــی گیــرد
( .)27باورهــا در مــورد ظاهــر ارتبــاط بیــن تصویــر بدنــی و طــرح
واره هــای ظاهــر کــه از نگــرش هــای ناکارآمــد غیــر منطقــی

مقدمه
مفهــوم خودشــیفتگی تاریخچــه ای گســترده درحــوزه روانشناســی
شــخصیت و بالینــی دارد و در پژوهــش هــای بالینــی و غیــر
بالینــی توصیــف هــای متفاوتــی داشــته اســت و بــا توجــه بــه
عالقــه پژوهشــگران بــه ایــن واژه پرســش هــای بــی پاســخی در
خصــوص ماهیــت ایــن ســازه وجــود دارد ( .)1،2نظریــه پــردازان
 Kernberg & Kohutاظهــار مــی دارنــد کــه خودشــیفتگی

دارای  2جنبــه ســالم و آســیب شــناختی مــی باشــد کــه بیانگــر
ســازماندهی ســازگارانه و ناســازگارانه شــخصیت ،نیازهــای
روانشــناختی و ســازوکارهای نظــم دهــی کــه بــه تفــاوت هــای
فــردی در مدیریــت نیازهــا بــرای خودفزونــی و کســب تأیید اشــاره
دارد (.)3،4
در مطالعــات اخیــر یکــی از موضوعــات جــذاب و بحــث برانگیــزی
کــه بــا خودشــیفتگی در ارتبــاط بــوده ،آگاهــی از تــن شــئ انــگاری

مــی باشــد ( .)5،6نظریــه شــیءانگاری را اولین بــار
 & Robertمطــرح کردنــد؛ آن هــا بــر ایــن نظــر بودنــد کــه
فرهنــگ خــود شــیءانگاری ،زنــان و دختــران را بــه گونــه ای
پــرورش مــی دهــد کــه بــا خــود هماننــد یــک شــیء رفتــار کننــد
کــه مــردان همــواره بایــد بــه آن هــا نــگاه کننــد یــا آن هــا را از
نظــر جنســی ارزیابــی کننــد ( .)7احساســی کــه فــرد از خــودش
دارد منعکــس کننــده شــیوه ای اســت کــه دیگــران بــه او نــگاه
جنســی کــرده یــا رفتــار مــی کننــد ،نظریــه شــیء انــگاری ()7
یــک چهارچــوب را بــرای درک عواقــب احتمالــی زن بــودن در
جوامــع غربــی ،یعنــی در جایــی کــه بــدن زنــان بــه عنــوان شــیء
در نظــر گرفتــه مــی شــود ،ابتــدا بــر اســاس شــکل ظاهــری
ایجــاد مــی نمایــد ،بــه آن توجــه مــی شــود ،و بــر اســاس آن
نظــرات مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیــرد (McKinley .)5،8،9
 & Hydeســه مؤلفــه اصلــی از آگاهــی از تــن شــیء انــگاری را
عملیاتــی کردنــد ،نظــارت بــر بــدن یــک تفکــر مــداوم و نظــارت
بــر خــود را بــه صــورت دائــم و بــا فــرض یــک دیــدگاه ناظــر
خارجــی بــه منظــور تطبیــق بــا اســتانداردهای بدنــه فرهنگــی و
جلوگیــری از قضــاوت هــای منفــی در مــورد فــرد ارائــه مــی نماید.
اصطــاح شــرم از بــدن ( )body shameنیــز ناشــی از مقایســه بــا
اســتانداردهای فرهنگــی و تصــور عدم موفقیــت در بــرآورده نمودن
ایــن اســتانداردها مــی باشــد .در نهایــت ،بــاور مربــوط بــه کنتــرل
ظاهــر بــدن ( ،)appearance control beliefsبــه آن دســته
از باورهایــی اشــاره مــی کنــد کــه افــراد ،مســئول نــگاه بدنــی
آن هــا هســتند و بــا تــاش کافــی ،مــی تــوان ظاهــر جســمی
آن هــا را کنتــرل کــرد (.)10
Fredrickson
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بــا میانجــی گــری باورهــا در مــورد ظاهــر در زنــان و مــردان
انجــام شــد.

ســاخته مــی شــود را مشــخص مــی کنــد (.)28،29
براســاس «نظريــه شــناختی رفتــاری» (Cognitive-Behavioral
 ،)Theoryمیــزان درجــه ارزيابــی افــراد از ظاهرخــود بســتگی
بــه طرحــواره هايشــان در رابطــه بــا ظاهــردارد .طرحــواره هــای
مربــوط بــه تصويــر بدنــی بــه عنــوان الگوهــای شــناختی بــرای
ارزيابــی ظاهــر فــرد و هیجانــات مربــوط بــه تصــور از بــدن بــه كار
مــی رود ( .)30تنهــا مطالعــه در ایــران که به مقايســه خودشــیفتگی
و باورهــا در مــورد ظاهــر پرداختــه اســت پژوهــش یــاوری ()31
اســت .ایشــان در پژوهــش خــود نشــان داد کــه تفــاوت معنــاداری
در میــزان خودشــیفتگی بیــن گــروه هــای ورزشــکاران پــرورش
انــدام حرفــه ای و مبتــدی بــود ،ولــی میــزان باورهــا در مــورد
ظاهــر در گــروه هــای تحــت بررســی تفــاوت معنــاداری را نشــان
نــداد .عــاوه بــر ایــن ،نتایــج بدســت آمــده در مطالعــات ()12،13
درگیــری زنــان را در مــورد نگرانــی هــای مربــوط بــه ظاهــر بــدن
و همچنیــن ،روش هــای مربــوط بــه تهیــه تصویــر از خــود ،حتــی
اگــر مشــارکت مــردان در آگاهــی از تــن شــیء انــگاری ،قابــل
توجــه باشــد ،تأییــد مــی کنــد .بــه طــور خالصــه مــی تــوان گفــت
کــه پژوهــش هــای تجربــی ایــن موضــوع را تأییــد کــرده اســت
کــه زمینــه هــای پژوهــش در مــورد تصویــر بــدن و شــبکه هــای
اجتماعــی بــه شــدت بــا یکدیگــر مرتبــط هســتند ،و به ســرعت در
حــال تکامــل یکدیگــر مــی باشــند ،و روابــط نزدیــک بیــن مســائل
مربــوط بــه ظاهــر بــدن ،اســتفاده از ســایت هــای شــبکه هــای
اجتماعــی ،آگاهــی از تــن شــیء انــگاری و خودشــیفتگی را بــه طور
برجســته ای بیــان مــی کننــد .پژوهشــگران بــه طــور عمــده بــر
روی رابطــه نزدیــک اســتفاده از ســایت هــای شــبکه هــای
اجتماعــی مشــکل دار و خودشــیفتگی تمرکــز نمــوده انــد و تنهــا
تعــداد اندکــی از مطالعــات ،ســازه باورهــا در مــورد ظاهــر در رابطــه
بــا خودشــیفتگی را مــورد بررســی قــرار داده اســت .همچنیــن یــک
جنبــه کمتــر مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه بخصــوص در جامعــه
مــردان در زمینــه ی خــود شــئ انــگاری ،کــه اخیــراً مطالعــات
محــدودی در ایــن بــاره بــوده مــی باشــد ( ،)5در مطالعــات داخلــی
پژوهشــی کــه ایــن متغیرهــا را بــا هــم بررســی کنــد یافــت نشــده
اســت .بــا توجــه بــه پیشــینه فــوق ،بــه دلیــل کمبــود پژوهــش هــا
و نتایــج بحــث برانگیــز و همچنیــن تفــاوت هــای کشــف نشــده
مربــوط بــه جنســیت افــراد ،بــه نظــر مــی رســد بــرای روشــن
شــدن روابــط بیــن متغییــر موجــود ،اجــرای پژوهــش هــای جدیــد
ضــروری مــی باشــد .لــذا مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن الگوی
معــادالت ســاختاری خودشــیفتگی مرضــی براســاس آگاهــی از
تــن شــیء انــگاری و اســتفاده آســیب زا از شــبکه هــای اجتماعــی

روش کار
روش پژوهــش حاضــر توصیفــی  -همبســتگی بــود .جامعــه
آمــاری شــامل همــه زنــان و مــردان بــاالی  18ســال شــهر
اهــواز ســال 1400بودنــد .در خصــوص تعــداد نمونــه جهــت آزمون
الگــوی پیشــنهادی و فرضیــه هــای پژوهــش ،نمونــه هــا شــامل
 300آزمودنــی کــه  150نمونــه مــرد و  150نمونــه زن بــرای هــر
گــروه پیشــنهاد بــود ،کــه بــه صــورت نمونــه گیــری در دســترس
از طریــق شــبکه هــای اجتماعــی براســاس جــدول & Krejcie
 Morganانتخــاب شــدند ( .)32پرسشــنامه هــا بــه صــورت آنالین
در شــبکه هــای اجتماعــی از قبیــل اینســتاگرام ،واتســاپ و تلگــرام
بــه اشــتراک گذاشــته شــدند .بــه ایــن ترتیــب  324شــرکت کننده
( 164زن و  160مــرد) بــه پرسشــنامه هــای آنالیــن پاســخ دادنــد،
کــه بعــداز حــذف پرسشــنامه هــای ناقــص و داده هــای پــرت تک
متغییــری ،چنــد متغییــری و روابــط پــرت ،تعــداد پرسشــنامه هــای
باقیمانــده بــر روی  298شــرکت کننــده ( 148زن و  150مــرد)،
مــورد تحلیــل قــرار گرفــت .شــاخص هــای تــوان آزمــون و برازش
الگــو نشــان دهنــده کفایــت تعــداد نمونــه بــود.
معیــار هــای ورود عبــارت بودنــد از داشــتن حداقــل  18ســال ســن،
اســتفاده روزانــه از شــبکه هــای اجتماعــی ،داشــتن حداقــل ســواد
خوانــدن و نوشــتن جهــت درک و پاســخگویی بــه ســواالت ،و
رضایــت آگاهانــه نســبت بــه مشــارکت در پژوهــش .پاســخ نــدادن
بــه هــر کــدام از پرســش هــا نیــز بــه عنــوان معیــار خــروج در نظر
گرفتــه شــد.
ابزارهــای جمــع آوری داده هــا در ایــن پژوهــش بــه ایــن شــرح
می باشــد .پرسشـــنامه جمعيـــت شـــناختی شــامل جنس ،ســن و
وضعیــت تأهــل ،بــود.
«ســیاهه خودشــیفتگی مرضــی» (Pathological Narcissism
 ،)Inventoryایــن ســیاهه توســط  Pincusو همــکاران در ســال
 2009در ایالــت متحــده آمریــکا تدویــن شــده اســت ( .)33ایــن
ابــزار خودگزارشــی داراي  52عبــارت اســت کــه بــر اســاس طیــف
لیکــرت  6درجــه اي از ایــن طــوري نیســتم (صفــر) تــا خیلــی
زیــاد ایــن طــوري هســتم ( ،)5نمــره گــذاري مــی شــود .ایــن
ابــزار داراي  7مولفــه اســت کــه شــامل عــزت نفــس مشــروط
( )contingent self-esteemبــا  12عبــارت (،19 ,16 ،8 ،5 ،2
 ،)48 ،47 ،،41 ،40 ،36 ،32 ،30بهــره کشــی ()exploitativeness
بــا  5عبــارت ( ،)35 ،23 ،15 ،10 ،4خودفزونــی فداکارانــه (self-
39
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خودشــیفتگی مرضــی  0/95گــزارش شــد.)34( .
در ایــران «ســیاهه خودشــیفتگی مرضــی» توســط ســلیمانی و
همــکاران ترجمــه شــد .بررســی ویژگــی هــاي روانســنجی در
نمونــه اي بــا تعــداد  473تــن از دانشــجویان مقاطــع مختلــف
تحصیلــی دانشــگاه هــاي شــهر تهــران انجــام شــد و ترجمــه
معکــوس آن نیــز بــه تأییــد ســازنده هــای ابزار رســیده اســت (.)35
روایــی ســازه بــه روش روایــی همگــرا بــه روش همبســتگی بــا
«مقیــاس عــزت نفــس روزنبــرگ» (Rosenberg Self-Esteem
« ، 0/37 )Inventoryمقیــاس چشــم انــداز اخــاق» (Visions
« ،-0/14 )of Morality Scaleســیاهه شــخصیت ســازمان»
( )Inventory of Personality Organizationمولفــه هــای
ســیاهه شــخصیت ســازمان شــامل :دفاعهــاي اولیــه (primitive
0/60 )defenses؛ واقعیــت ســنجی مختــل (impaired reality
0/47 )testing؛ آشــفتگی هویــت (0/62 )identity diffusion؛

 )sacrificing self-enhancementبــا  6عبــارت (,22 ,6
 ،)43 ،39 ,33 ،25پنهــان ســازي خــود ( )hiding the selfبــا
 7عبــارت ( ،)50 ،46 ,44 ,28 ,13 ,9 ،7خیــال پــردازي بــزرگ
( )grandiose fantasyبــا  7عبــارت (،)49 ،45 ،42 ،31 ،26 ,14 ،1
بیارزشســازي ( )devaluingبــا  7عبــارت (،27 ,24 ،21 ،17 ،3
 )51 ،34و خشــم حــق طلبانــه ( )entitlement rageبــا  8عبــارت
( .)52 ،38 ،37 ،29 ،20 ،18 ،12 ،11ایــن  7مولفــه در  2بعد ســطح
باالتــر خودشــیفتگی بــزرگ منشــانه ()grandiosity narcissism
بــا مولفــه هــاي خیــال پــردازي بــزرگ ،بهــره کشــی و خودفزونــی
فداکارانــه و خودشــیفتگی آســیب پذیــر (vulnerability
 )narcissismبــا مولفــه هــاي عــزت نفــس مشــروط ،پنهــان
ســازي خــود ،بــی ارزش ســازي و خشــم حــق طلبانــه قــرار مــی
گیرنــد کــه همگــی ایــن ابعــاد تحــت عنــوان خودشــیفتگی مرضی
مشخص می شوند .حداقـــل و حداکثـــر نمـره در ایـن ابـزار صفر و
 260مــی باشــد ،نمــره باالتــر نشــان دهنــده خودشــیفتگی مرضــی
مــی باشــد .ابــزار ســطح بنــدی نــدارد.
 Pincusو همــکاران در یــک نمونــه  796تــن از دانشــجویان ایالت

ارزشهــاي اخالقــی پاییــن (0/45 )low moral values؛
پرخاشــگري ( )0/36 )aggressionو همبســتگی مثبــت بــا
«مقیــاس تجربــه شــرم»  0/55گــزارش شــد .همچنیــن ،پایایــی
بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا
نمونــه فــوق بــرای زیــر مقیــاس هــای مذکــور بــه ترتیــب عــزت
نفــس مشــروط  ،0/89بهــره کشــی  ،0/57خودفزونــی فداکارانــه
 ،0/73پنهــان ســازي خــود  ،0/64خیــال پــردازي بــزرگ ،0/82
بــیارزش ســازي  ،0/73خشــم حــق طلبانــه  0/78و بــرای کل
ســیاهه خودشــیفتگی مرضــی  0/93گــزارش شــد .ترشــابی و
همــکاران در یــک نمونــه بــا  682تــن ( 292زن 390 ،مــرد) روایــی
ســازه بــرای «ســیاهه خودشــیفتگی مرضــی» بــه روش تحلیــل
عاملــی مرتبــه اول و دوم بــا هــدف مطالعــه ســاختار عاملــی
بررســی کردنــد .تحلیــل عاملــی مرتبــه اول 7 ،عامــل تاییــد شــد
و در ادامــه بــه منظــور دســت یابــی بــه ســاختار عاملــی دقیقتــر،
از روش تحلیــل عاملــی دوم اســتفاده شــد و نتایــج تحلیــل عاملــی
دوم نشــان داد  7عامــل «ســیاهه خودشــیفتگی مرضــی» بــر روی
 2بعــد کلــی خودشــیفتگی بــزرگ منشــانه و خودشــیفتگی آســیب
پذیــر بــار مــی گیــرد .همچنیــن ،پایایــی بــه روش همســانی درونی
بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ بــرای نمونــه فــوق بــه ترتیــب
عــزت نفــس مشــروط  ،0/92بهــره کشــی  ،0/77خودفزونــی
فداکارانــه  ،0/86پنهــان ســازي خــود  ،0/78خیــال پــردازي بــزرگ
 ،0/90بـیارزش ســازي  ،0/84خشــم حــق طلبانــه  0/84و بــرای
کل ســیاهه  0/95بــه دســت آوردنــد.)36( .
«مقیــاس آگاهــی از تــن شــیء انــگاری» (Objectified Body
 )Consciousness Scaleتوســط  McKinley & Hydeســال

متحــده آمریــکا بــا میانگیــن ســنی  19تــا  23ســال ،بــرای انــدازه
گیــری روایــی ســازه بــه روش همگرایــی «ســیاهه خودشــیفتگی
مرضــی» را بــا «ســیاهه شــخصیت خودشــیفته» (Narcissistic
« ،0/36 )Personality Inventoryمقیــاس تجربــه شــرم»
(« ،0/55 )Experience of Shame Scaleمقیــاس خودشــیفتگی
بیــش از حــد حســاس» ()Hypersensitive Narcissism Scale
 0/62و «ســیاهه عــزت نفــس روزنبــرگ» (Rosenberg Self-
 0/37 )Esteem Inventoryگــزارش کردنــد .پایایــی بــه روش
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه
فــوق را بــرای مولفــه هــای مذکــور بــه ترتیــب عــزت نفــس
مشــروط  ،0/93بهــره کشــی  ،0/78خودفزونــی فداکارانــه ،0/79
پنهــان ســازي خــود  ،0/75خیــال پــردازي بــزرگ  ،0/89بـیارزش
ســازي  ،0/85خشــم حــق طلبانــه  0/89و نمــره کل ســیاهه 0/95
گــزارش شــد ( .)33در پژوهشــی  Wrightو همــکاران در یــک
نمونــه  2801تــن از دانشــجویان پنســیلوانیا روایــی ســازه بــرای
«ســیاهه خودشــیفتگی مرضــی» بــه روش تحلیــل عاملــی و 7
عامــل تاییــد و گــزارش کردنــد .همچنیــن ،پایایــی بــه روش
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ مولفــه هــای
مذکــور بــا نمونــه فــوق بــه ترتیــب عــزت نفــس مشــروط ،0/93
بهــره کشــی  ،0/80خودفزونــی فداکارانــه  ،0/78پنهــان ســازي
خــود  ،0/79خیــال پــردازي بــزرگ  ،0/89بـیارزش ســازي ،0/86
خشــم حــق طلبانــه  0/87و بــرای نمونــه فــوق نمــره کل ســیاهه
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روایــی ســازه «مقیــاس آگاهــی از تــن شــیء انــگاری» بــه روش
تحلیــل عاملــی 3 ،عامــل یافــت شــد و پایایــی بــه روش همســانی
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ نمونــه فــوق بــرای زیــر
مقیــاس هــای مذکــور بــه ترتیــب نظــارت بــر بــدن  ،0/76شــرم
از بــدن  0/70و باورهــای کنتــرل ظاهــر  0/68و بــرای نمــره کل
مقیــاس  0/75گــزارش کردنــد (.)39
«مقیــاس کاربــری مشــکل زا از اینترنــت» (Generalized
 ،)Pathological Internet Use Scaleتوســط Caplanدر ســال
 2002جهــت ســنجش میــزان و شــدت اعتیاد بــه اینترنــت و اندازه
گیــری آســیب هــای احتمالــی کلــی ناشــی از اعتیــاد بــه اینترنــت
در ایــاالت متحــده آمریــکا تهیــه شــده اســت ( .)40مقیــاس
دربردارنــده  29عبــارت و  7زیــر مقیــاس تغییــرات در خلق (mood
 )alterationبــا  5عبــارت ( ،)1،2،3،22،26منافــع اجتماعــی دریافت
شــده از فضای آنالیــن (benefits available Online perceived
 )socialبــا  9عبــارت ( ،)3،4،5،6،7،8،11،27،28کاربــری
اجبــاری اینترنــت ( )compulsive Internet useبــا  7عبــارت
( ،)11،13،14،15،16،17،26صــرف وقــت زیــاد بــه صــورت آنالیــن
( )excessive amounts of time spent Onlineبــا  5عبــارت
( ،)15،18،19،20،21نشــانگان تــرک در زمــان عــدم دسترســی
بــه اینترنــت (withdrawal symptoms when away from
 )the Internetبــا  7عبــارت ( ،)12،20،22،23،24،25،26کنتــرل
بیــن فــردی در فضــای آنالیــن (perceived social control
 )available Onlineبــا  8عبــارت (،)7،9،18،25،26،27،28،29
و یــک عامــل مربــوط بــه پیامدهــای منفــی مرتبــط بــا اســتفاده
از اینترنــت (negative outcomes associated with Internet
 )useبــا  7عبــارت ( )11،13،14،15،16،17،26مــی باشــد« .مقیاس
کاربــری مشــکل زا از اینترنــت» دارای  29عبــارت مــی باشــد و 7
زیــر مقیــاس ،امــا بــرای هــر یــک از زیــر مقیــاس از عبــارت هــای
تکــراری اســتفاده شــده اســت ،لــذا تعــداد عبــارات بیشــتر از 29
بنظــر مــی آیــد .نمــره گــذاری ایــن مقیــاس لیکــرت  5درجــه ای
ا مخالفــم ( )1تــا کامـ ً
از کامـ ً
ا موافقــم ( )5مــی باشــد .حداقـــل
و حداکثـــر نمـــره در ایـــن ابـــزار  29و  145می باشد ،نقطه برش
ایــن پرسشــنامه  ، 63اســت بــه ایــن معنــا کــه اگــر نمــره کل فــرد
بــاالی  63باشــد نشــان دهنــده اعتیــاد بــه اینترنــت آن فــرد مــی
باشــد و هرچــه ایــن عــدد بــه حداکثــر نمــره ( )145نزدیــک شــود،
شــدت اعتیــاد فــرد بــه اینترنت بیشــتر اســت و هرچــه کمتــر از 63
باشــد (تــا حداقــل نمــره کــه عــدد  29اســت) فــرد اســتفاده ســالم
تــری از اینترنــت دارد .ابــزار ســطح بنــدی نــدارد.
 Caplanبررســی ویژگیهــای روانســنجی «مقیــاس کاربــری

 1996براســاس نظریــه  Fredricksonو همــکاران برای ســنجش
ســازه تــن شــیء انــگاری در ایالــت متحــده آمریــکا طراحــی
کردنــد ( .)10ایــن مقیــاس  24عبــارت دارد و شــامل  3زیــر
مقیــاس نظــارت بــر بــدن ( )body surveillanceبــا  8عبــارت
( 1الــی  ،)8شــرم از بــدن ( )body shameبــا  8عبــارت ( 9الــی
 )16و باورهــای کنتــرل ظاهــر ()appearance control beliefs
بــا  8عبــارت (  17الــی  )24اســت و عبــارت هــای (,4 ,3 ,2 ,1
 )24 ،22 ,21 ،20 ,18 ,17 ,15 ,13 ,8 ,7معکــوس نمــره گــذاری
مــی شــوند .ایــن مقیــاس براســاس لیکــرت  7درجــه ای از کامــا
ًموافقــم ( )1تــا کامـ ً
ا مخالفــم ( )7تنظیــم شــده اســت .حداقـــل
و حداکثـــر نمـــره در ایـــن ابـــزار  24و  168می باشــد و نمره باال
در هــر کــدام از زیــر مقیــاس نشــان دهنــده میــزان بــاالی خــود
شــیء انــگاری اســت  .ابــزار ســطح بنــدی نــدارد.
 McKinleyروایــی مــاک بــه روش همزمــان در یــک نمونــه بــا
 502تــن از زنــان جــوان و  151تــن زنــان میانســال در ایــاالت
متحــده آمریــکا ســال  1996از طریــق همبســتگی «مقیــاس
آگاهــی از تــن شــیء انــگاری» بــا «مقیــاس عــزت بــدن» (Body
 ،0/93 )Esteem Scaleبــود .پایایــی بــه روش همســانی درونــی
بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه فــوق بــرای زیــر
مقیــاس هــای مذکــور بــه ترتیــب نظــارت بــر بــدن ،شــرم از
بــدن و باورهــای کنتــرل ظاهــر  0/75 ،0/89و  0/72محاســبه
شــد ( .)10در مطالعــه ای دیگــر McKinley ،بــا نمونــه از 148
شــرکت کننــده زن آمریکایــی در ســال  2006روایــی مــاک بــه
روش همزمــان «مقیــاس آگاهــی از تــن شــیء انــگاری» را بــا
«مقیــاس عــزت بــدن»  0/94و پایایــی بــه روش همســانی درونــی
بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه فــوق بــرای زیــر
مقیــاس هــای نظــارت بــر بــدن ،شــرم از بــدن و باورهــای کنتــرل
ظاهــر بــه ترتیــب  0/69 ، 0/73و  0/75گــزارش کــرد (.)37
افــاک ســیر و ابراهیمــی روایــی مــاک بــه روش روایــی
همزمــان بــرای نمونــه  212تــن از دانشــجویان دختر شــهر شــیراز
در ســال  ،1393از طریــق همبســتگی «مقیــاس آگاهــی از تــن
شــیء انــگاری» را بــا «مقیــاس خودشــئ انــگاری» ،بررســی و
 0/58گــزارش کردنــد .پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا
محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ نمونــه فــوق بــرای زیــر مقیــاس
هــای مذکــور بــه ترتیــب نظــارت بــر بــدن  ،0/69شــرم از بــدن
 0/72و باورهــای کنتــرل ظاهــر  0/68و بــرای نمــره کل مقیــاس
 0/71بــود ( .)38در پژوهــش قمرانــی و ســلطانی در یــک نمونــه
بــا  40تــن از دانــش آمــوزان  12تــا  15ســال شــهر اصفهــان
کــه از طریــق نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب شــده بودنــد،
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از دانشآمــوزان پســر دور ه متوســـط ه منطقــه  3شــهر تهــران در
 2گــروه مداخلــه و کنتــرل انجــام دادنــد و  7عامــل تاییــد شــد.
پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا
کرونبــاخ بــر روی نمونــه پژوهــش  0/89گــزارش دادنــد (.)43
«مقیــاس باورها در مــورد ظاهــر» (Beliefs about Appearance
 ،)Scaleتوســط  Spanglerســال  1999در ایــات متحــده آمریــکا
طراحــی شــد ( .)27مقیــاس شــامل  20عبــارت و  4زیــر مقیــاس
روابــط میــان فــردی ( )interpersonal relationshipبــا  5عبارت
( 1الــی  ،)5تصــور از خــود ( )self-viewبــا  5عبــارت ( 6الــی
 ،)10پیشــرفت ( )achievementبــا  5عبــارت ( 11الــی  ،)15و
احساســات ( )feelingsبــا  5عبــارت ( 16الــی  )20را میســنجد.
ایــن مقیــاس در طیــف لیکــرت  5درجــه ای (هرگــز= صفــر تــا
همیشــه =  )4مشــخص مــی شــود .حداقـــل و حداکثـــر نمـــره در
ایـــن ابـــزار صفــر و  80مــی باشــد و نمــره باالتــر نشــان دهنــده
باورهــای ناكارآمــد بیشــتر دربــاره ظاهــر اســت .ابــزار ســطح بندی
نــدارد.
در پژوهــش  Spangler & Sticeبــا نمونــه  426تــن از
دانشــجویان شــهرهای کالیفرنیــا ،یوتــا و بوســتون در ســال 2001
روایــی مــاک بــه روش روایــی همزمــان از طریــق همبســتگی
«مقیــاس باورهــا در مــورد ظاهــر»را بــا «شـــاخص توده بـــدني»
(« ،0/83 )Body Mass Indexمقیــاس چنــد بعــدی ارتبــاط
خود-بــدن» (Multidimensional Body-Self Relations
« ،0/88 )Questionnaireمقیــاس نارضایتــی از بــدن» (Body
« ،0/91 )Dissatisfaction Scaleپرسشــنامه بررســی اختــال
خــوردن» ()Eating Disorder Examination Questionnaire
 0/85را گــزارش کردنــد .همچنیــن ،پایایــی بــه روش همســانی
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه فــوق بــرای
زیــر مقیــاس هــای مذکــور بــه ترتیــب روابــط میــان فــردی ،0/81
تصــور از خــود  ،0/85پیشــرفت  ،0/74احساســات  0/90و نمــره
کل مقیــاس باورهــا در مــورد ظاهــر  0/96گــزارش شــد .)27( .در
پژوهــش  Benutoو همــکاران در ســال 2007بــا  82تــن شــرکت
کننــده (زن و مــرد) در ایــات متحــده آمریــکا روایــی ســازه بــرای
«مقیــاس باورهــا در مــورد ظاهــر» بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی
تأییــدی 4 ،عامــل تاییــد شــد .پایایــی بــه روش همســانی درونــی
بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ را بــرای نمونــه فــوق 0/83
بــود (.)44
در ایــران طالــع پســند و همــکاران ویژگــی هــای روانســنجی
«مقیــاس باورهــا در مــورد ظاهــر» بــا  214شــرکت کننــده
(دختــر و پســر) در گــروه ســنی ( 14تــا  )29در شــهر زنجــان

مشــکل زا از اینترنــت» بــر روی نمونــه ای  386تــن (270
زن 116،مــرد) بــا میاگیــن ســنی ( 18تــا  57ســال) در شــهر
دلــور ایــاالت متحــده آمریــکا ،روایــی مــاک بــه روش روایــی
همزمــان را طریــق همبســتگی مقیــاس مذکــور را بــا «پرسشــنامه
اســتفاده بیمارگونــه از اینترنــت» (Pathological Internet Use
 0/87 )Questionnaireگــزارش کــرد .پایایــی بــه روش همســانی
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ نمونــه فــوق بــرای زیــر
مقیــاس هــای مذکــور بــه ترتیــب تغییــرات در خلــق  ،0/83منافــع
اجتماعــی دریافــت شــده از فضــای آنالیــن  ،0/85کاربــری اجباری
اینترنــت  ،0/85صــرف وقــت زیــاد بــه صــورت آنالیــن ،0/80
نشــانگان تــرک در زمــان عــدم دسترســی بــه اینترنــت ،0/80
کنتــرل بیــن فــردی در فضــای آنالیــن  ،0/78پیامدهــای منفــی
مرتبــط بــا اســتفاده از اینترنــت  0/85گــزارش شــد ،و نمــره کل
مقیــاس  0/93محاســبه شــد ( .)39در پژوهشــی دیگــر Caplan
«مقیــاس کاربــری مشــکل زا از اینترنــت» بــا نمونــه  251تــن از
دانشــجویان ایــاالت متحــده آمریــکا بــا میانگیــن ســنی ( 18تــا
 32ســال) ،روایــی ســازه بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی تأییــدی7 ،
عامــل تاییــد شــد و پایایــی بــه روش همســانی درونــی با محاســبه
ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــر روی نمونــه فــوق  0/87گــزارش شــد
(.)41
علــوی و همــکاران ( )42بررســی ویژگــی هــاي روانســنجی
«مقیــاس کاربــری مشــکل زا از اینترنــت» را در ایــران ترجمــه و
در نمونــه اي بــا  400تــن از دانشــجویان شــهر اصفهــان کــه بــه
روش نمونــه گیــری ســهمیه ای از ســایت هــای اینترنتی دانشــگاه
هــای شــهر اصفهــان انجــام دادنــد .روایــی ســازه بــه روش همگرا
بــرای مقیــاس مذکــور بــا «آزمــون اختــال اعتیــاد بــه اینترنــت»
( 0/55 )Internet Addiction Disorder Testو «ازمــون اعتیــاد
بــه اینترنــت یانــگ» (،0/61 )Young Internet Addiction Test
گــزارش شــد .همچنیــن ،پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا
محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه پژوهــش بــرای زیــر
مقیــاس هــای مذکــور بــه ترتیــب تغییــرات در خلــق ،0/75
منافــع اجتماعــی دریافــت شــده از فضــای آنالیــن  ،0/79کاربــری
اجبــاری اینترنــت  ،0/58صــرف وقــت زیــاد بــه صــورت آنالیــن
 ،0/74نشــانگان تــرک در زمــان عــدم دسترســی بــه اینترنــت
 ،0/76کنتــرل بیــن فــردی در فضــای آنالیــن  ،0/77پیامدهــای
منفــی مرتبــط بــا اســتفاده از اینترنــت  0/72و نمــره کل مقیــاس
 0/90محاســبه شــد .غفــاری و احــدی در ســال 1386در پژوهــش
خــود «مقیــاس کاربــری مشــکل زا از اینترنــت» روایــی ســازه بــه
روش تحلیــل عاملــی تأییــدی را بــرای یــک نمونــه بــا  30تــن
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بــه صــورت آنالیــن و از طریــق شــبکه هــای اجتماعــی از قبیــل
اینســتاگرام ،واتســاپ و تلگــرام بــه اشــتراک گذاشــته شــدند ،بــه
همیــن منظــور ســواالت پرسشــنامهها در ســامانه گــوگل فــرم
(ســامانه ای بــرای طراحــی آزمــون و نظرســنجی بــکار بــرده
مــی شــود) طراحــی شــده بودنــد و بــه همــراه فــرم رضایــت
آگاهانــه کــه تکمیــل پرسشــنامه هــا  20تــا  30دقیقــه زمــان
میبــرد ،و جمــع آوری دادههــا بــه مــدت  3مــاه در تابســتان ســال
 1400بــه طــول انجامیــد و بــه شــیوه الکترونیکــی انجــام شــد
و لینــک پرسشــنامه در شــبکه هــای اجتماعــی اشــتراک گــذاری
گردیــد .در ایــن پژوهــش اصــول اخالقــی پژوهــش از جملــه
رازداری ،محرمانــه مانــدن اطالعــات رعایــت و هیــچ گونــه آســیب
احتمالــی بــرای آزمودنــی هــا نداشــته اســت.
بــه منظــور تحلیــل آمــاری داده هــا ،در بخــش توصیفــی از
شــاخص هــای میانگیــن ،انحــراف اســتاندارد ،چولگــی و کشــیدگی
اســتفاده شــد ،در بخــش اســتنباطی از آزمون همبســتگی پیرســون،
الگــوی معــادالت ســاختاری ،آزمون بــوت اســتروپ (بــرای ارزیابی
روابــط میانجــی) و تحلیــل چندگروهــی (بــرای ارزیابــی اثــر تعدیل
گر جنسیت) استفاده شد .تحلیـــل داده هـــا در نـــرم افزارهـای اس
پـــی اس اس نســـخه  24و امــــوس نســــخه  24انجام شد.

در ســال 1387مــورد بررســی قــرار دادنــد .روایــی مــاک بــه
روش روایــی همزمــان از طریــق همبســتگی بیــن بــا «مقيــاس
نگرشهـــاي ناكارآمـــد» ( )Dysfunctional Attitudes Scaleو
«پرسشــنامه عــزت نفــس» ( )Self-Esteem Questionnaireبــه
ترتیــب  0/59و  -0/58بــه دســت آمــد .همچنیــن ،پایایــی بــه
روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ روی
نمونــه پژوهــش بــرای زیــر مقیــاس هــای مذکــور بــه ترتیــب
روابــط میــان فــردی  ،0/84تصــور از خــود  ،0/87پیشــرفت ،0/79
احساســات  0/91و بــرای نمــره کل مقیــاس مذکــور  0/93گــزارش
شــد ( .)28در پژوهــش محمدپنــاهاردکان و یوســفی «مقیــاس
باورهــا در مــورد ظاهــر» بــا نمونــه گیــری در دســترس  2گــروه 50
تــن متشــکل از افــرادي كــه داوطلب انجام جراحـــي زيبـــايي بـــه
كلينيـكهـــاي زيبـــايی شــهر تبریز مراجعــه و افراد غيرداوطلـــب
در ســال  ،1390روایــی مــاک بــه روش روایــی همزمــان بــرای
مقیــاس مذکــور بــا مقيـاسهـــاي مـــرتبط بـــا بـــدن از جملـــه
«شـــاخص تــوده بـــدني» ( )Body Mass Indexو «مقیــاس چند
بعــدی ارتبــاط خود-بــدن» (Multidimensional Body-Self
 )Relations Questionnaireبــه ترتیــب  0/10و  -0/08گــزارش
شــد .پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا
کرونبــاخ بــر روی نمونــه فــوق  0/86بــود (.)30
در پژوهــش حاضــر ،روایــی محتــوا بــه روش کیفــی «ســیاهه
خودشــیفتگی مرضــی»« ،مقیــاس آگاهــی از تــن شــیء انــگاری»،
«مقیــاس کاربــری مشــکل زا از اینترنــت» و «مقیــاس باورهــا در
مــورد ظاهــر» مــورد تأییــد 10تــن ،از مدرســین هیــأت علمــی
روانشناســی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد اهــواز قــرار گرفــت.
ســپس پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب
آلفــا کرونبــاخ روی آزمودنــی هــای پژوهــش حاضــر ( 298تــن
زنــان و مــردان بــاالی  18ســال شــهر اهــواز) بررســی و بــرای
«ســیاهه خودشــیفتگی مرضــی»« ،0/95 ،مقیــاس آگاهــی از تــن
شــیء انــگاری» « ،0/88مقیــاس کاربــری مشــکل زا از اینترنــت»
 0/91و «مقیــاس باورهــا در مــورد ظاهــر» 0/93نشــان داد.
بــه منظــور جمــع آوری داده هــا ،ابتــدا کــد اخــاق از کمیتــه
اخــاق دانشــگاه آزاد اســامی واحــد اهــواز دریافــت شــد .بــه
دلیــل اپیدمــی کوویــد  19نمونــه گیــری و تکمیــل پرسشــنامه هــا

یافته ها
در ایــن مطالعــه  150مــرد و  148زن حضــور داشــتند .از نظــر
وضعیــت تاهــل ،در گــروه زنــان  84تــن ( 56/8درصــد) مجــرد و
 64تــن ( 43/2درصــد) متاهــل بودنــد ،و در گــروه مــردان  76تــن
( 50/7درصــد) مجــرد و  74تــن ( 49/3درصــد) متاهــل حضــور
داشــتند .همچنیــن ،از نظــر دوره ســنی ،در گــروه زنــان  32تــن
( 21/6درصــد) در دامنــه  25-18ســال 66 ،تــن ( 44/6درصــد)
در دامنــه  35-26ســال 36 ،تــن ( 24/3درصــد) در دامنــه -36
 45ســال ،و  14تــن ( 9/5درصــد) در دامنــه  55-46ســال قــرار
داشــتند؛ و در گــروه مــردان  38تــن ( 25/3درصــد) در گــروه -18
 25ســال 44 ،تــن ( 29/3درصــد) در گــروه  35-26ســال 52 ،تــن
( 34/7درصــد) در گــروه  45-36ســال ،و  16تــن ( 10/7درصــد) در
گــروه  55-46ســال قــرار دارنــد .یافتــه هــای توصیفــی و ضرایــب
همبســتگی میــان متغیرهــا در (جــدول )1گــزارش شــده اســت.
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جدول  :1شاخص های توصیفی و همبستگی میان متغیرها در گروه زنان و مردان

 -1خودشیفتگی مرضی
 -2باورها در مورد ظاهر
 -3آگاهی از تن شیء انگاری
 -4استفاده آسیبزا از شبکه های اجتماعی

ضرایب همبستگی

میانگین

انحراف
استاندارد

چولگی

کشیدگی

زن

105/38

39/55

0/42

-0/06

مرد

123/86

38/74

-0/15

-0/35

زن

27/35

12/93

0/18

-0/27

**0/38

مرد

30/17

13/22

-0/01

-0/47

**0/39

زن

91/84

13/50

0/02

-0/99

**0/41

**0/44

مرد

91/42

11/75

0/07

-0/13

0/12

**0/52

زن

108/38

26/92

0/52

-0/12

**0/63

**0/42

**0/38

مرد

124/07

28/37

0/31

-0/69

**0/46

**0/28

0/09

طبــق جــدول  ،1بــا توجــه بــه اینکــه مقادیــر چولگــی و همچنیــن
کشــیدگی همــه متغیرهــا در دامنــه  ±1قــرار دارد مــی تــوان گفــت
ایــن متغیرهــا از توزیــع نرمالــی برخــوردار هســتند .بعــاوه ،نتایــج
آزمــون همبســتگی پیرســون نشــان داد کــه همبســتگی بیــن
باورهــا در مــورد ظاهــر بــا خودشــیفتگی مرضــی در زنــان r=0/38
و در مــردان  r=0/39بــه دســت آمــد کــه مثبــت و معنــا¬دار بــود
( .)P>0/01ضریــب همبســتگی بیــن آگاهــی از تــن شــیءانگاری
بــا خودشــیفتگی مرضــی در زنــان  r=0/41بــود کــه مثبــت
و معنــادار بــود ( ،)P>0/01امــا در گــروه مــردان معنــادار نبــود.
ضریــب همبســتگی بیــن اســتفاده آســیب زا از شــبکه هــای
اجتماعــی و خودشــیفتگی در زنــان  r=0/63و در مــردان r=0/46
محاســبه شــد کــه مثبــت و معنــادار بــود ( .)P>0/01همچنیــن،
ضریــب همبســتگی میــان آگاهــی از تــن شــیءانگاری و باورهــا در
مــورد ظاهــر در گــروه زنــان  0/44و در مــردان  0/52بــه دســت
آمــد کــه مثبــت و معنــادار بــود ()P>0/01؛ و ضریــب همبســتگی
بیــن اســتفاده آســیب زا از شــبکه هــای اجتماعــی و باورهــا در

1

2

3

مــورد ظاهــر در گــروه زنــان  0/42و در گــروه مردهــا 0/28
محاســبه شــد کــه مثبــت و معنــادار بــود ( .)P>0/01افــزون بــر
ایــن ،ضریــب همبســتگی میــان متغیرهــای پیــش بیــن (آســیب
زا از شــبکه هــای اجتماعــی و آگاهــی از تــن شــیءانگاری) در
گــروه زنــان  )P>0/01( 0/38کــه مثبــت و معنــادار بــود و در
گــروه مــردان  0/09و غیرمعنــادار بــود .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه
اینکــه ضریــب همبســتگی میــان متغیرهــای پیــش بیــن در هــر 2
گــروه زنــان و مــردان کمتــر از  0/80بــه دســت آمــد مفروضــه هم
خطــی رعایــت شــده اســت .در ادامــه بــه روش الگــوی معــادالت
ســاختاری بــه ارزیابــی الگــوی مفهومــی اولیــه بــا توجــه بــه اینکه
مســیر باورهــا در مــورد ظاهــر بــه ســمت خودشــیفتگی مرضــی در
گــروه زنــان ،و نیــز مســیر آگاهــی از تــن شــیءانگاری بــه ســمت
خودشــیفتگی مرضــی در گــروه مــردان معنــادار نبــود ( ،)P<0/05و
موجــب تضیــف بــرازش الگــو در گــروه زنــان و مــردان شــدند ،این
مســیرها از الگــو حــذف گردیــد و الگــوی اصــاح شــده در هــر 2
گــروه مجــدداً مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.
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شکل  :1الگوی اصالح شده گروه زنان (باال) و مردان (پایین) در حالت ضرایب استاندارد

طبــق شــکل  ،1در گــروه زنــان (بــاال) ،ضریــب اســتاندارد مســیر
آگاهــی از تــن شــیءانگاری بــه ســمت خودشــیفتگی مرضــی
 0/21شــد ()P=0/002؛ ضریــب اســتاندارد مســیر اســتفاده آســیب
زا از شــبکه هــای اجتماعــی بــه ســمت خودشــیفتگی مرضــی
 0/55شــد ()P=0/001؛ ضریــب اســتاندارد مســیر آگاهــی از تــن
شــی ءانــگاری بــه ســمت باورهــا در مــورد ظاهــر  0/33شــد
()P=0/001؛ و ضریــب اســتاندارد مســیر اســتفاده آســیب زا از
شــبکه هــای اجتماعــی بــه ســمت باورهــا در مــورد ظاهــر 0/29
شــد ( .)P=0/001امــا همــان طــور کــه مشــاهده مــی شــود چــون
مســیر باورهــا در مــورد ظاهــر بــه ســمت خودشــیفتگی مرضــی
معنــادار نبــود از الگــو اصــاح شــده حــذف گردیــد .بنابرایــن،
روابــط میانجــی در گــروه زنــان بررســی قابــل نبــود و فــرض
مرتبــط بــا مســیر میانجــی در گــروه زنــان تاییــد نشــد.
شــکل  ،1در گــروه مــردان (پاییــن) ،ضریــب اســتاندارد مســیر

اســتفاده آســیب زا از شــبکه هــای اجتماعــی بــه ســمت
خودشــیفتگی مرضــی  0/38شــد ()P=0/001؛ ضریــب اســتاندارد
مســیر آگاهــی از تــن شــی ءانــگاری بــه ســمت باورهــا در مــورد
ظاهــر  0/49شــد )P=0/001(.؛ ضریــب اســتاندارد مســیر اســتفاده
آســیب زا از شــبکه هــای اجتماعــی بــه ســمت باورهــا در مــورد
ظاهــر  0/23شــد ()P=0/001؛ و ضریــب اســتاندارد مســیر باورهــا
در مــورد بــه ســمت خودشــیفتگی مرضــی  0/29شــد (.)P=0/002
امــا همــان طــور کــه مشــاهده مــی شــود چــون مســیر آگاهــی از
تــن شــی ءانــگاری بــه ســمت خودشــیفتگی مرضــی معنــادار نبــود
از الگــوی اصــاح شــده حــذف گردیــد.
در ادامــه ،نتایــج حاصــل از ارزیابــی روابــط میانجــی گــروه مــردان
بــا اســتفاده از روش بــوت اســتروپ قابــل مشــاهده اســت (جــدول
.)2

جدول  :2ارزیابی اثرات میانجی به روش بوت استروپ در گروه مردان
جنسیت

مردان
زنان

پیشبین

میانجی

مالک

ضریب
استاندارد

خطا

حد
پایین

حد باال

P-value

آگاهی از تن شیءانگاری

باورها در مورد ظاهر

خودشیفتگی مرضی

0/14

0/04

0/07

0/23

0/001

استفاده آسیب زا از شبکه های اجتماعی

باورها در مورد ظاهر

خودشیفتگی مرضی

0/07

0/02

0/02

0/12

0/001

آگاهی از تن شیءانگاری

باورها در مورد ظاهر

خودشیفتگی مرضی

_

__

معنادار نشد

استفاده آسیب زا از شبکه های اجتماعی

باورها در مورد ظاهر

خودشیفتگی مرضی

__

___

معنادار نشد

میانجــی مــی کنــد .بــه عــاوه ،بــرای ارزیابــی نقــش تعدیــل گــر
جنســیت صرف ـ ًا مســیرهایی مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد کــه در
هــر  2الگــوی اصــاح شــده زنــان و مــردان حضــور داشــتند ،زیــرا
بــرای اینکــه بتــوان اثــر تعدیــل گــر جنســیت بر یــک مســیر معین

طبــق نتایــج جــدول  ،2نتایــج آزمــون بــوت اســتروپ نشــان داد
کــه در گــروه مــردان متغیــر باورهــا در مــورد ظاهــر بــه طــور
معنــاداری اثــر  2متغیــر آگاهــی از تــن شــیءانگاری و اســتفاده
آســیب زا از شــبکه هــای اجتماعــی بــر خودشــیفتگی مرضــی را
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نتایــج ارزیابــی اثــر تعدیــل گــر و بــرازش الگــو در جــدول  3قابــل
مشــاهده اســت.

را ارزیابــی کــرد الزم اســت آن مســیر معیــن در الگــوی اصــاح
شــده ی هــر  2گــروه زنــان و مــردان دارای مقــدار باشــد تــا بتــوان
نیرومنــدی مقــدار آن مســیر را در میــان  2گــروه مقایســه کــرد.

جدول  :3شاخص های برازش الگو های اصالح شده درگروه زنان و مردان (سمت راست) ونتایج ارزیابی اثر تعدیل گر جنسیت بر روابط میان متغیرها (سمت چپ) در
الگوی اصالح شده
شاخص های تعدیل گر جنسیت

شاخص های برازش
شاخص

زنان

مردان

نقطه
برش

مسیر

مقدار
بحرانی

P value

مجذور کای
()CMIN

60/1

08/1

کمتر
از 3

آگاهی از تن شی انگاری  >--باورها در مورد ظاهر

2/26

0/025

درجه آزادی ()DF

1

1

کمتر
از 3

استفاده آسیبزا از شبکه های اجتماعی  >--باورها در
مورد ظاهر

0/64

0/525

شاخص هنجار شده
مجذور کای
()CMIN/DF

60/1

08/1

کمتر
از 3

استفاده آسیبزا از شبکه های اجتماعی >--
خودشیفتگی مرضی

2/10

0/037

شاخص جذر میانگین
مجذورات خطا
()RMSEA

0/064

0/023

کوچکتر
از 0/08

شاخص برازندگی
تطبیقی
()CFI

0/99

0/99

باالتر از
0/9

شاخص نیکویی
برازش ()GFI

0/99

0/99

باالتر از
0/9

شاخص برازندگی
هنجار شده
()NFI

0/99

0/99

باالتر از
0/9

شاخص برازش
نسبی ()RFI

0/94

0/94

باالتر از
0/9

شاخص توکر_لویس
( )TLI

0/94

0/94

باالتر از
0/9

نتایــج جــدول( 3ســمت چــپ) نشــان مــی دهــد کــه جنســیت بــه
طــور معنــاداری تعدیــل کننــده اثــر آگاهــی از تــن شــیءانگاری
بــر باورهــا در مــورد ظاهــر اســت (،)t-value=2/26 ،P=0/025
بدیــن صــورت کــه آگاهــی از تــن شــیءانگاری در گــروه مــردان
اثــر علّــی نیرومندتــری بــر باورهــا در مــورد ظاهــر دارد.
همچنیــن ،جنســیت اثــر اســتفاده آســیب زا از شــبکه هــای
اجتماعــی بــر خودشــیفتگی مرضــی را بــه طــور معنــاداری تعدیــل
کــرد ( ،)t-value=2/10 ،P=0/037بدیــن صــورت کــه اســتفاده
ی آســیب زا از شــبکه هــای اجتماعــی در میــان زنــان اثــر
علّــی نیرومندتــری بــر خودشــیفتگی مرضــی دارد .امــا جنســیت
نتوانســت اثــر علّــی اســتفاده آســیب زا از شــبکه هــای اجتماعــی
بــر باورهــا در مــورد ظاهــر را تعدیــل کنــد.

نتایــج جــدول( 3ســمت راســت) در الگــوی اصــاح شــده مربــوط
بــه زنــان مقــدار شــاخص ( df/ CMINکمتــر از  )3در حــد
مطلــوب ،مقــدار هــر یــک از شــاخص هــای NFI، NNFI،
 CFI، IFI، GFIو ( IFIباالتــر از  )0/9در حــد مطلــوب و مقــدار
( RMSEAکوچــک تــر از  )0/08در حــد مطلــوب بــه دســت
آمــد .ایــن مقادیــر بیانگــر بــرازش مطلــوب الگــوی تحلیل مســیر
پژوهــش حاضــر در گــروه زنــان اســت .و در ادامــه در الگــوی
مربــوط بــه مــردان مقــدار شــاخص ( df/CMINکمتــر از  )3در
حــد مطلــوب ،مقــدار هــر یــک از شــاخص هــای NFI، NNFI،
 CFI، IFI، GFIو ( IFIباالتــر از  )0/9در حــد مطلــوب و مقــدار
( RMSEAکوچــک تــر از  )0/08در حــد مطلــوب محاســبه شــد
کــه نشــان دهنــده بــرازش مطلــوب الگــوی اصــاح شــده در
ایــن گــروه اســت.
46

سارا رمضانی سولگانی و همکاران

ویژگــی هــای درونــی دارنــد ،و ایــن بــاور کــه آن هــا مســئول
ظاهــر فیزیکــی خــود هســتند و اینکــه ،آن هــا مــی تواننــد بــا
تــاش کافــی ،مطابــق بــا اســتانداردهای فرهنگــی ایــن باورهــا
را کنتــرل کننــد ،متناســب اســت ( .)10بنابرایــن ،براســاس نتایــج
پژوهــش حاضــر ،زنانــی کــه خــود را بیشــتر بــه مثابــه یــک شــئ
مــی انگارنــد ،افــراد را مســئول نــگاه بدنــی خــود مــی داننــد
و مــدام در تــاش هســتند تــا ظاهــر جســمی خــود را کنتــرل
کننــد تــا از قضــاوت هــای منفــی جلوگیــری نمــوده و مطابــق بــا
اســتانداردهای فرهنگــی خــود را ارائــه نمایــد ،بیشــتر در معــرض
مشــکالت روانشــناختی از جملــه خودشــیفتگی مــی باشــند.
دومیــن یافتــه پژوهــش حاضــر نشــان داد ،بیــن آگاهــی از تــن
شــئ انــگاری بــا باورهــا در مــورد ظاهــر در گــروه زنــان و
مــردان همبســتگی معنــادار مــی باشــد .در جســتجوی پیشــینه،
پژوهشــی جهــت مقایســه بــا ایــن یافتــه پژوهــش حاضــر کــه

بحث
مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن الگــوی معــادالت ســاختاری
خودشــیفتگی مرضــی براســاس آگاهــی از تــن شــیء انــگاری و
اســتفاده آســیب زا از شــبکه هــای اجتماعــی بــا میانجــی گــری
باورهــا در مــورد ظاهــر در زنــان و مــردان انجــام شــد .نتایــج ایــن
پژوهــش نشــان داد تمــام مســیرهای مســتقیم بــا خودشــیفتگی
مرضــی در گــروه زنــان معنــادار شــدند ،امــا مســیر مســتقیم آگاهی
از تــن شــئ انــگاری بــا خودشــیفتگی مرضــی در گــروه مــردان
معنــادار نشــد .همچنیــن ،در مســیرهای غیــر مســتقیم متغیــر
باورهــا در مــورد ظاهــر بــه طــور معنــاداری اثــر  2متغیــر آگاهــی
از تــن شــیءانگاری و اســتفاده آســیب زا از شــبکه هــای اجتماعــی
بــر خودشــیفتگی مرضــی در گــروه مــردان را میانجــی مــی کنــد،
در صورتــی کــه در گــروه زنــان متغیــر باورهــا درمــورد ظاهــر در
نقــش میانجــی معنــادار نشــد .نتایــج نشــان داد کــه الگــوی ارائــه
شــده از بــرازش مطلوبــی در هــر  2گــروه مــردان و زنــان برخــوردار
بــود .در پژوهــش هــای اخیــر ،پژوهشــی یافــت نشــده کــه عین ـ ًا
بــه ایــن الگــو پرداختــه باشــند.
اولیــن یافتــه پژوهــش نشــان داد ،بیــن آگاهــی از تــن شــئ انگاری
بــا خودشــیفتگی مرضــی در گــروه زنــان همبســتگی معنــادار
میباشــد .ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهشهــای اقرلــو و همــکاران
( )13( Boursier & Manna ،)11کــه بیانگــر همبســتگی

بــه طــور اخــص بــه مطالعــه رابطــه بیــن آگاهــی از تــن شــی
انــگاری و باورهــا در مــورد ظاهــر در دســترس پژوهشــگر قــرار
نگرفــت .بــا ایــن حــال ،در تبییــن ایــن یافتــه ،بنــا بــه تعریــف
نظریــه شــئ انــگاری کــه معتقدنــد انــد ،زنــان و دختــران بــا خــود
هماننــد یــک شــیء رفتــار میکننــد کــه مــردان همــواره بایــد بــه
آن هــا نــگاه کننــد یــا آن هــا را از نظــر جنســی ارزیابــی کننــد
( ،)7همچنیــن ،باورهــا در مــورد ظاهــر یــک ســازه روانشــناختی
مــی باشــد کــه ارتبــاط بیــن تصویــر بدنــی و طــرح واره هــای
ظاهــر کــه از نگــرش هــای ناکارآمــد غیــر منطقــی ســاخته
مــی شــود را مشــخص مــی کنــد ( .)27بنابرایــن ،مــی تــوان
نتیجــه گرفــت هرچــه ســطح تــن شــئ انــگاری افــرادی باالتــر
باشــد ،باورهــای ناکارآمــد در مــورد ظاهــر نیــز افزایــش مــی یابــد.
ســومین یافتــه پژوهــش حاضــر نشــان داد ،بیــن اســتفاده آســیب زا
از شــبکه هــای اجتماعــی بــا خودشــیفتگی مرضــی در گــروه زنــان
و مــردان بــه ویــژه بیشــتر در گــروه زنــان ،همبســتگی معنــادار و

آگاهــی از تــن شــئ انــگاری بــا خودشــیفتگی مرضــی اســت،
هماهنــگ و همســو مــی باشــد .در صورتــی کــه در گــروه مــردان
همبســتگی بیــن آگاهــی از تــن شــئ انــگاری بــا خودشــیفتگی
مرضــی معنــادار نمــی باشــد ،ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهــش هــای
 Karsayو همــکاران ( )12( Boursier & Manna ،)8ناهســو
و ناهماهنــگ مــی باشــد .در واقــع ،در در پژوهــش حاضــر بیــن
آگاهــی از تــن شــئ انــگاری بــا خودشــیفتگی مرضــی در گــروه
مــردان همبســتگی معنــادار به صــورت غیرمســتقیم وجــود دارد .در
تبییــن ایــن یافتــه مــی تــوان اظهــار داشــت همانطــور کــه نتایــج
پژوهــش هــای اقرلــو و همــکاران (Boursier & Manna ،)11
( )13نشــان مــی دهنــد بیــن خودشــیفتگی بــا خودشــئ انــگاری و
زیــر مقیــاس هــای آن همبســتگی وجــود دارد .همچنیــن از نظــر
آمــاری تفــاوت هــای جنســیتی قابــل توجهــی در مــورد آگاهــی
از تــن شــئ انــگاری بــا خودشــیفتگی مرضــی کمتــر گــزارش
شــده ،بــه خصــوص در جامعــه ایرانــی و بــه ویــژه در گــروه مــردان
هیــچ گزارشــی نشــده اســت .اینگونــه بــه نظــر مــی رســد کــه
ایــن نتیجــه بــا نظریــه آگاهــی از تــن شــئ انــگاری کــه بــر
اســاس ایــن فــرض اساســی اســت کــه زنــان ،بیــش از مــردان،

مثبــت وجــود دارد ،ایــن یافتــه بــا نتایج پژوهــش هــای Boursier

 Grieve ،)12( & Mannaو همــکاران ( Barry ،)21و همــکاران
( )23همســو و هماهنــگ مــی باشــد .در تبییــن ایــن یافتــه
مــی تــوان اظهــار نمــود ،اســتفاده بیــش از پیــش و محبوبیــت
فــراوان شــبکه هــای اجتماعــی ( ،)5،15،16پژوهش هــای جدیدی
بــه بررســی شــبکه هــای اجتماعــی آســیب زا و خــود شــیفتگی
پرداختــه و رابطــه بیــن آن هــا را تاییــد کــرده اســت (.)12،21،23
بنابرایــن ،مــی تــوان نتیجــه گرفــت ســایت هــای شــبکه هــای
اجتماعــی ،فرصــت نمایــش بــرای بــزرگ نمایــی افــراد ،بخصوص
بــرای دســتیابی بــه اهــداف خودشــیفتگی ،بــا توجــه بــه فرصــت
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پژوهشـــگر قـــرار نگرفـــت .در تبییــن ایــن یافتــه می تــوان اظهار
داشــت ،هنگامــی کــه افــراد بــا خــود هماننــد یــک شــئ رفتــار
مــی کننــد ( ،)7تــن شــئ انــگاری بــاال موجــب مــی شــود در افــراد
توجــه بــه ظاهــر و زیبایــی هــای چهــره و انــدام از اهمیــت بــه
ســزایی برخــوردار باشــد کــه منجــر بــه افزایــش باورهــای ناکارآمد
درمــورد ظاهــر مــی شــود و بــه موجــب آن نیــز خودشــیفتگی
افزایــش مــی یابــد.
درنهایــت یافتــه دیگــر پژوهــش نشــان داد ،نقــش میانجــی
باورهــا در مــورد ظاهــر در رابطــه بیــن اســتفاده آســیب زا از
شــبکه هــای اجتماعــی بــا خودشــیفتگی مرضــی در گــروه مــردان
معنــادار میباشــد امــا در گــروه زنــان معنــادار نشــد .ایــن یافتــه
بــا پژوهــش  Barryو همــکاران ( )23کــه نشــان دادنــد ارتبــاط
قابــل توجهــی بیــن خودشــیفتگی و متغیرهــای مربــوط بــه باورهــا
در مــورد ظاهــر ،کــه توســط انجــام اقدامــات مرتبــط بــا شــبکه
هــای اجتماعــی آســیب زا را تأییــد مــی کنــد هماهنــگ و همســو
مــی باشــد .در تبییــن ایــن یافتــه مــی تــوان اظهــار داشــت،
اســتفاده آســیب زا از شــبکه هــای اجتماعــی میتوانــد باورهــای
ناکارآمــد ظاهــر و تصویــر بدنــی را افزایــش دهــد کــه بیشــتر در
افــراد بــا ویژگــی هــای خودشــیفتگی دیــده مــی شــود.
همچنیــن ،نتایــج بدســت آمــده از ایــن مطالعــه ،بعضــی از مــوارد
جدیــد و مــوارد قب ـ ً
ا گــزارش نشــده را ارائــه نمــوده اســت .ایــن
نتایــج ،ارتبــاط بیــن خودشــیفتگی مرضــی بــا شــبکه هــای
اجتماعــی آنالیــن آســیب زا و آگاهــی از تــن شــئ انــگاری
بــه واســطه باورهــا در مــورد ظاهــر در زنــان و مــردان نشــان
مــی دهــد کــه جنســیت بــه طــور معنــاداری تعدیــل کننــده ی
اثــر آگاهــی از تــن شــیءانگاری بــر باورهــا در مــورد ظاهــر اســت،
بدیــن صــورت کــه آگاهــی از تــن شــیءانگاری در گــروه مــردان
اثــر علّــی نیرومندتــری بــر باورهــا در مــورد ظاهــر دارد .همچنیــن،
جنســیت اثــر اســتفاده ی آســیب زا از شــبکه هــای اجتماعــی بــر
خودشــیفتگی مرضــی را بــه طــور معنــاداری تعدیــل کــرد ،بدیــن
صــورت کــه اســتفاده ی آســیب زا از شــبکه هــای اجتماعــی در
میــان زنــان اثــر علّــی نیرومندتــری بــر خودشــیفتگی مرضــی دارد.
امــا جنســیت نتوانســت اثــر علّــی اســتفاده آســیب زا از شــبکه های
اجتماعــی بــر باورهــا در مــورد ظاهــر را تعدیــل کنــد .بنابرایــن ،در
تبییــن ایــن نتایــج مــی تــوان گفــت شــبکه هــای اجتماعی آســیب
زا ملزومــات حضــور پررنــگ افــراد خودشــیفته را بهتــر فراهــم
مــی کننــد ،همانطــور کــه در مطالعــات Boursier & Manna
( Casale ،)12و همــکاران ( Davenport ،)24و همــکاران ()26
نشــان داده شــد .بــه عــاوه بــه طــور اخــص و همانطــور کــه در

کنتــرل ارائــه خــود در ایــن بســترها ارائــه مــی نماینــد (.)12،24
چهارمیــن یافتــه پژوهــش نشــان داد ،بیــن اســتفاده آســیب زا از
شــبکه هــای اجتماعــی بــا بــا باورهــا در مــورد ظاهــر در گــروه
زنــان و مــردان همبســتگی معنــادار مــی باشــد .در جســتجوی
پیشــینه ،پژوهشــی جهــت مقایســه بــا ایــن یافتــه پژوهــش حاضــر
کــه بــه طــور اخــص بــه مطالعــه رابطــه بیــن اســتفاده آســیب زا از
شــبکه هــای اجتماعــی بــا بــا باورهــا در مــورد ظاهــر در دســترس
پژوهشــگر قــرار نگرفــت .بــا ایــن حــال ،در تبییــن ایــن یافتــه،
نتایــج بدســت آمــده در پژوهــش هــای Boursier & Manna
( )12،13نشــان دادنــد کــه زنــان بیشــتر از مــردان درگیــری در
مــورد نگرانــی هــای مربــوط بــه ظاهــر بــدن و همچنیــن ،روش
هــای مربــوط بــه تهیــه تصویــر از خــود ،در ســایت هــای شــبکه
هــای اجتماعــی تأییــد مــی کنــد .بنابرایــن اســتفاده آســیبزا از
شــبکه هــای اجتماعــی مــی توانــد باورهــای ناکارآمــد در مــورد
ظاهــر را تقویــت کنــد.
یافتــه پنجــم پژوهــش نشــان داد ،باورهــا در مــورد ظاهــر بــا
خودشــیفتگی مرضــی در گــروه مــردان همبســتگی معنــادار
مــی باشــد امــا در گــروه زنــان معنــادار نشــد .ایــن یافتــه بــا
پژوهــش یوســفی ( )31در گــروه مــردان همســو و هماهنــگ
مــی باشــد .در پژوهــش ذکــر شــده گــروه هــای مــورد هــدف
ورزشــکاران حرفــه ای و مبتــدی بودنــد بــا درصــد بــاالی میانگیــن
ســنی ( 18تــا 22ســال) و تحصیــات دیپلــم و زیــر دیپلــم،
درحالــی کــه پژوهــش حاضــر درصــد بــاالی میانگیــن ســنی (26
تــا 35ســال) بــا تحصیــات کارشناســی و کارشناســی ارشــد بودند.
از ایــن رو مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه جنــس ،ســن ،وضعیــت
تاهــل و تحصیــات مــی تواننــد بــر معنــادار بــودن رابطــه تاثیــر
گــذار باشــند .در تبییــن ایــن یافتــه مــی تــوان اظهــار داشــت ،افراد
خودشــیفته نیــاز بــه خودنمایشــگری و کســب تاییــد بیشــتر دارنــد
( .)3،4لــذا تصویــر بدنــی بــرای آن هــا مهمتــر و تــاش بیشــتری
بــرای بهبــود آن مــی کننــد ،بنابرایــن ،مــی تــوان نتیجــه گرفــت
بــا افزایــش خودشــیفتگی باورهــای ناکارآمــد درمــورد ظاهــر نیــز
افزایــش مییابــد .همانطــور کــه از پیشــتر گفتــه شــد ،متغیــر
باورهــا در مــورد ظاهــر ،از موضوعــات کمتــر مــورد مطالعــه قــرار
گرفتــه شــده اســت کــه در ایــن پژوهــش بــه عنــوان متغییــر
میانجــی بررســی شــد.
یافتــه ششــم پژوهــش نشــان داد ،نقــش میانجــی باورهــا در مــورد
ظاهــر در رابطــه بیــن آگاهــی از تــن شــئ انــگاری با خودشــیفتگی
مرضــی در گــروه مــردان معنــادار میباشــد ،امــا در گــروه زنــان
معنادار نشد .پژوهشی جهـــت مقایســـه بـا ایـن یافتـه در دسـترس
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 نمونــه گیــری آنالیــن و جمــع،ســایر شــهرها محــدود مــی ســازد
آوری اطالعــات بــه شــیوهی خودگزارشــی کــه ممکــن اســت در
.اطالعــات بــه دســت آمــده ســوگیری ایجــاد کــرده باشــد

Boursier ،)11( مطالعــات پیشــین نشــان دادنــد اقرلــو و همــکاران

) در گــروه زنــان بــا تجــارب درمــورد خــود شــئ13( & Manna
،)13،14،17،18،19( انــگاری و آگاهــی از تــن شــئ انــگاری
.مــی توانــد منجــر بــه خودشــیفتگی شــود

سپاسگزاری
ایـــن مقالـــه برگرفتـه از رســـاله دکتـــری سارا رمضانی سولگانی
بــا راهنمایــی اقــای دکتــر رضــا جوهــری فــرد در دانشــــگاه
آزاد اســــامی واحــــد اهــــواز اســت کــه بــا کــد پژوهشــی
 در شـــورای پژوهشـــی1397/12/09  در تاریــخ970003313
 ایــن پژوهــش مــورخ.دانشـــگاه بـــه تصویـــب رســـیده اســـت
 در کمیتــــه اخــالق دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد1400/04/18
IR.IAU. اهـــواز مــورد بررســی قــرار گرفــت و بــا شناســه
. بــــه ثبــــت رســــیدAHVAZ.REC.1400.036

نتیجه گیری
 باورهــا در مــورد ظاهــر بــه طور،نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد
معنــاداری آگاهــی از تــن شــئ انــگاری و اســتفاده آســیب زا از
شــبکه هــای اجتماعــی بــا خودشــیفتگی مرضــی در گــروه مــردان
 درصورتــی کــه در گــروه زنــان میانجــی،را میانجــی مــی کنــد
 از ایــن رو پیشــنهاد مــی شــود کــه روانشناســان و ســایر ارائه.نشــد
دهنــدگان ســامت بــا تدویــن برنامــه هــای درمانــی بــا توجــه
 تــن شــئ،بــه متغییرهــای ذکــر شــده از خودشــیفتگی مرضــی
 شــبکه هــای اجتماعــی آســیب زا و باورهــای ناکارآمــد،انــگاری
 ایــن پژوهــش دارای.و غلــط در مــورد ظاهــر پیشــگیری کننــد
 از جملــه محــدود شــدن جامعــه،محدودیــت هایــی بــوده اســت
پژوهــش بــه زنــان و مــردان شــهر اهــواز کــه تعمیــم نتایــج را بــا

تضاد منافع
نویســندگان مقالــه حاضــر هیــچ گونــه تضــاد منافعــی گــزارش
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