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Highlights


Borderline personality traits and rejection sensitivity are capable of predicting membership in social networks.

[ DOR: 20.1001.1.20080166.1396.11.4.4.2 ]

Abstract

Nowadays, the Internet and social networks are used extensively and sometimes pathologically.
Thus, this study aimed to investigate the role of borderline personality traits and rejection
sensitive in predicting membership in social networks. In this descriptive and correlational
study, among 200 high school teachers (111 females and 89 male) of Khusfe city, South
Khorasan province, 182 teachers were selected by census method and then they were asked to
complete borderline personality scale, rejection sensitive questionnaire and a questionnaire on
membership in social networks. To test the hypotheses, Pearson correlation coefficient and
multivariate regression analysis were used. Results showed that rejection sensitivity and
borderline personality traits had a role in predicting membership in social networks and these
two variables accounted for 27% variance of membership in social networks. It seems that
having borderline personality traits and rejection sensitivity in actual interpersonal relations are
effective factors in a tendency to use social networks more and compulsorily.

[ DOI: 10.52547/rph.11.4.31 ]
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بررسی نقش ویژگیهای شخصیت مرزی و حساسیت به طرد در پیشبینی عضویت در شبکههای اجتماعی
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یافتههای اصلی

چکیده
امروزه از اینترنت و شبکههای اجتماعی استفادههای فراوان و بعضاً بیمارگونی میشود؛ لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش ویژگیهای
شخصیت مرزی و حساسیت به طرد در پیشبینی عضویت در شبکههای اجتماعی انجام شد .در یک پژوهش توصیفی از نوع
همبستگی ،از بین دبیران مقطع متوسطۀ شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی که تعداد آنها  200نفر 111( ،نفر زن 89 ،نفر مرد)
بود با روش سرشماری 182 ،نفر انتخاب شدند که با مقیاس شخصیت مرزی ،پرسشنامۀ حساسیت به طرد و پرسشنامه شبکههای
اجتماعی پاسخ دادند .برای آزمون فرضیههای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد .یافتهها
نشان داد که حساسیت به طرد و ویژگیهای شخصیت مرزی ،در پیشبینی عضویت در شبکههای اجتماعی نقش دارد و این دو متغیر
27درصد از واریانس عضویت در شبکههای اجتماعی را تبیین مینمایند .به نظر میرسد داشتن ویژگی شخصیت مرزی و حساسیت به
طرد در روابط بین فردی واقعی از عوامل اثرگذار در گرایش به استفاده بیشتر و اجبارگونه از شبکه های اجتماعی است.
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ویژگیهای شخصیت مرزی و حساسیت به طرد ،قادر به پیشبینی عضویت در شبکههای اجتماعی هستند.

واژگان کلیدی :ویژگیهای شخصیت مرزی ،حساسیت به طرد ،شبکههای اجتماعی

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1396.11.4.4.2

*مقاله ربگرفته از اپیان انمه کارشناسی ارشد نویسندۀ اول است.
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فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی ،زمستان  ،1396دورۀ  ،11شمارۀ 4
ازآنجاکه ارتباطات آنالین پدیدهای نسبتاً جدید است ،پژوهشهای

مقدمه

تجربی صورت گرفته درزمینۀ این ارتباطات و همچنین معرفی خود،

نحوۀ شکلگیری روابط ،طی چنددهۀ اخیر تغییر کرده است50 .

افشای خود و ویژگیهای شخصیتی میان شروع و شکلگیری نوع

سال پیش هیچکس این فکر را نمیکرد که با استفاده از کامپیوتر یا

رابطۀ مالقاتکنندگان آنالین محدود است ( .)11در راستای تکمیل

دیگر ماشینها ،شریک احساسی بهدست آورد .این روزها میلیونها

چنین یافتههایی ،پرکردن خأل پژوهشی موجود در کشور و

نفر از این طریق شریک احساسی پیدا میکنند .درواقع ،در  20سال

دستیابی به یک چارچوب ارجاعی جهت متخصصان و پژوهشگران،

اخیر ،ارتباطات آنالین جای ارتباطات رودررو را گرفته است (.)1

این پژوهش بهدنبال بررسی نقش ویژگیهای شخصیت مرزی و

هستند .در این وبسایتها ،کاربران به شکل مجازی گرد هم

است.

میآیند ،گروههای آنالین را شکل میدهند و درحقیقت کاربران،
گروهها و ارتباط میان آنها این شبکههای مجازی را شکل میدهند.

اختالل شخصیت مرزی ،بهعنوان رایجترین اختالل شخصیت بین

شبکههای اجتماعی میتوانند به شکل غیرقابلتصوری ارتباط میان

بیماران بستری و بیماران سرپایی شناخته شده است ( .)12یکی از

افراد را افزایش دهند ( .)2شبکههای اجتماعی ازجمله فیسبوک،

ویژگیهای مهم این اختالل بیثباتی در حوزههای مختلف ،ازجمله

تویتر ،واتساپ ،وایبر ،تلگرام و ...شبکههای اجتماعی مجازیای

در حوزههای بین فردی ،عاطفی ،رفتاری و شناختی است (.)13

هستند که در مدتزمانی کوتاه بهسرعت رشد کردهاند و در میان

بهطورکلی ،افراد دارای اختالل شخصیت مرزی نسبتبه طرد

عموم محبوبیت یافتهاند (.)3

ادراکشده ،حساسیت و آسیبپذیری باالیی دارند و احتماالً این
حساسیت است که منشأ برخی از ویژگیهای این اختالل ،نظیر

برآوردها نشان میدهند که 72درصد از افراد  15تا 24ساله از

ترس از رهاشدگی و روابط بین فردی ناپایدار میشود ( .)14عالوهبر

گوشیهای هوشمندی که دسترسی به شبکههای اجتماعی را برای

این ،تجربهکردن افکار پارانوئیدی و عالئم شدید تجزیهای مرتبط با

آنها میسر میکند ،استفاده میکنند ( .)4فیسبوک امروز با 1/4
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شبکههای اجتماعی مجازی نسل جدیدی از وبسایتهای آنالین

حساسیت به طرد در پیشبینی عضویت در شبکههای اجتماعی

استرس بهصورت موقت ،بخشی از معیارهای تشخیصی اختالل

میلیارد کاربر ،محبوبترین شبکۀ اجتماعی در سراسر جهان

شخصیت مرزی است ( .)15روابط میانفردی ناپایدار ،نقش اصلی را

کاربران اینترنتی ،از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند ( .)6در

اختالل شخصیت مرزی بازی میکنند ( .)16از این گذشته بیانشده

یک مطالعه تقریباً یکسوم شرکتکنندگان در پژوهش ،در طول یک

است که عملکرد میانفردی ناکارآمد ،مشکل اصلی در افراد دارای

سال گذشته حداقل یکبار به ایجاد مزاحمت از طریق فیسبوک

این اختالل است ( .)17بهطورکلی ،تالقی میان زمینۀ ارثی و ژنی با

مبادرت ورزیدهاند که این رفتار در دانشجویان پسر بیشتر از

محیط آشفته و خصمانه ،تااندازهای میتواند بروز اختالل شخصیت

دانشجویان دختر مشاهده شده است ( .)7طبق آمار ارائهشده از

مرزی را تبیین نماید .پژوهشهای انجامشده در زمینۀ اختالل

سوی مرکز فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و

شخصیت مرزی نشان دادهاند که افراد دارای این اختالل ،سطوح

ارشاد اسالمی ،حداقل چهل میلیون ایرانی عضو یکی از شبکههای

باالتری از هیجانپذیری ،پویایی ،نوجویی و اجتناب از آسیب ،همراه

اجتماعی یا پیامرسان داخلی یا خارجی هستند ( .)8میزان استفاده

با سطوح پایینتری از همکاری ،جامعهپذیری ،کمرویی و

از شبکههای اجتماعی در 25/5درصد دانشجویان در حد باال،
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محسوب میشود ( .)5طبق گزارشهای پژوهشی ،بیش از نیمی از

در بسیاری از نظریههای ارائهشده در زمینۀ بروز ،تداوم و پیامدهای

خودراهبری دارند ( .)18عالوهبر این ،عموماً ترس از رهاشدگی،

63/8درصد در حد متوسط و  10/8در حد پایین است (.)9

تحملناپذیری بالتکلیفی و رفتارهای خودآسیبرسان ،در این افراد

همچنین مطالعه ای پیمایشی در این زمینه نشان داده است حدود
54/6درصد دانشجویان روزانه  1تا  2ساعت وقت خود را در تلگرام

شخصیت مرزی نیستند (.)19

میگذرانند (.)10
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بیشتر از افرادی است که با تروما مواجه شدهاند ،اما دارای اختالل
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نشان

استفاده از شبکههای اجتماعی هستند؛ برای مثال ،مطالعات نشان

پژوهشهای انجامشده درزمینۀ اختالل شخصیت مرزی

دادهاند که نرخ شیوع این اختالل در جمعیت عادی بین  2تا 6

دادهاند که برونگرایی ،گشادهرویی به تجربه و روانرنجورخویی

درصد است ( .)20دو پژوهش انجامشده براساس دادههای مرکز ملی

بهطور مثبت ،استفاده از سایتهای اجتماعی را پیشبینی میکنند

بررسی اپیدمولوژیکی الکل و شرایط مرتبط ،نرخ شیوع این اختالل

(6؛  .)28برونگرایی میتواند قویترین پیشبینیکنندۀ استفاده از

را 2/7درصد بیان کردهاند ( .)21عالوهبر این گزارش شده است که

سایتهای اجتماعی باشد ()6؛ افرادی که نمرۀ روانرنجورخویی

در نمونههای بالینی شیوع این اختالل بین  15تا 25درصد است

باالتری را نشان میدهند ،احتمال بیشتری دارد که از خدمات

( .)22بهطورکلی اختالل شخصیت مرزی تأثیرات شدیدی بر افرادی

اجتماعی اینترنتی استفاده کنند (.)29

پیامدهای منفی زیادی در حوزههای عملکرد فردی نظیر وضعیت

روانرنجورخویی باال ( )31حساسیت به طرد است .حساسیت به

تحصیلی ،شغلی ،اجتماعی و قانونی آنان دارد و هزینههای مالی

طرد ،بهعنوان تمایل به انتظار ،حالت تدافعی داشتن ،ادراک خیلی

باالیی را بر سازمانهای مرتبط با سالمتی تحمیل میکند (.)22

سریع و عکسالعمل خیلی شدید به طرد بینفردی تعریف میشود

اگرچه هیچ مطالعۀ تجربی منتشرشدهای دربارۀ این اختالل در

( .)32حساسیت به طرد ،ثبات در روابط بینفردی را کاهش میدهد

جامعه ایران وجود ندارد ،اما مشاهدههای بالینی خبر از افزایش

و در اختالالت سالمت روان مختلف شایع است ( .)33،34محققان

شیوع اختالل شخصیت مرزی در جامعۀ ما میدهد .این امر ،دالیل

معتقدند افراد با حساسیت به طرد باالتر بیشتر احتمال دارد که از

بیشمار ،پیچیده و متقابلی دارد؛ اما برخی از آنها به محاق رفتن

ارتباطات آنالین استفاده کنند؛ زیرا ممکن است نادیده گرفتن طرد،

آرامش و ثبات گذشته ،ضعیف شدن کارکرد خانواده و زوال نسبی

راحتتر باشد و نشانههای طرد در محیطهای آنالین خنثی باشند.

برخی از ارزشهاست؛ همچنین ،تردیدی وجود ندارد که عالوهبر

بهعبارتی محققان باور دارند که اینترنت با فراهم آوردن فضای

محیط خانواده ،محیط اجتماعی و فرهنگی نیز تأثیر قدرتمند ،اما

مجازی برای برقراری ارتباط ،مردم را از مشکل مواجهه با دیگران و

غیرمستقیمی بر شکلگیری این اختالل دارد (.)23
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که از اختالل رنج میبرند ،دارد؛ بهعبارتدیگر ،این اختالل

یک ویژگی جهتدهندۀ مرتبط با عزتنفس پایین ( )30و

قرار گرفتن در موقعیتهای زندگی واقعی رها میکند ( .)35یافتهها

با ساختارهای عینی (مثل ترکیب شبکهها) و ذهنی (مثل رتبه

مقایسه با کسانی که زمانهای بیشتری را در اینترنت میگذرانند،

کیفیت شبکه) شبکههای اجتماعی ،مرتبط هستند .ازلحاظ

روابط بهتر و معنادارتری با مادر و دوستان خود دارند ( .)36این

پیامدهای عینی شبکههای اجتماعی ،اختالل شخصیت مرزی با

نتایج ،احتمال وجود رابطه بین نوع روابط اجتماعی و میزان استفاده

شبکههای اجتماعی کوچکتر و تعامالت بین اعضای کمتر در روز،

از اینترنت را نشان میدهند؛ همچنین در تحقیقات انجامشده بر

مرتبط است ()24؛ همچنین گرایش بیشتر به ویژگیهای اختالل

روابط در فضای مجازی و احساس تنهایی مشخص شد که تنظیم

شخصیت مرزی ،وجود اعضای کمتر برای ارضای نیاز به حمایت

هیجانی و احساس تنهایی در استفادۀ بیشتر دختران از شبکههای

اجتماعی را پیشبینی میکند ( .)25عالوهبر اندازۀ شبکه ،تنوع

اجتماعی نقش دارد ( .)37مطالعهای دیگر نشان داد که حمایت

شبکههای اجتماعی و نقشهای اجتماعی نیز در مبتالیان به اختالل

اجتماعی ادراکشده ،بهطور مستقیم ،استفادۀ نامناسب از اینترنت را

شخصیت مرزی محدود است ()26؛ همچنین معیارهای تشخیصی

پیشبینی میکند (.)38

اختالل شخصیت مرزی با شمار فزایندۀ شرکای دارای تعارض در

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1396.11.4.4.2

شواهد فزایندهای وجود دارند که ویژگیهای اختالل شخصیت مرزی

نشان میدهد کاربرانی که کمتر از اینترنت استفاده میکنند ،در

ارتباطات آنالین نسبتبه روشهای سنتی ،به کاربران اجازه میدهد

شبکۀ اجتماعی یک فرد در ارتباط است ( .)27همسو با این یافتهها،

تا بیشتر بتوانند بهطور انتخابی به معرفی خود بپردازند .کاربران

شرکای احساسی و بهطورکلی از طرف شرکای اجتماعی ،همراه است

پروفایل و هم در برقراری ارتباط با دیگران چه ویژگیهایی از آنها

( .)25همسو با این یافته ،پژوهشگران گزارش کردند که چندین

برای دیگران قابلنمایش باشد؛ بنابراین کاربران میتوانند تنها آن

ویژگی شخصیتی خودگزارشدهی پیشبینیکنندههای خوبی برای
31
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ویژگیهای اختالل شخصیت مرزی با رضایت و حمایت کمتر از

سایتهای ارتباطی آنالین ،قادرند انتخاب کنند که هم برای ساخت

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی ،زمستان  ،1396دورۀ  ،11شمارۀ 4

درنتیجه احتمال طرد شدن از سوی دیگران را کاهش دهند (.)11

شبکههای اجتماعی مجازی و مزایا و معایب آن ،تحقیقات محدودی

شبکههای اجتماعی افراد را قادر میسازند تا تنها با یک کلیک ،هر

در این زمینه وجود دارد؛ شاید بدیندلیل که پدیدۀ اجتماعیِ نسبتاً

نوع پیام کالمی ،ویدئویی و تصویری را جستوجو کرده ،آن را به

جدیدی است و فرصت محدودی برای تحقیق اکتشافی در این

دست آورده و برای دیگران ارسال نمایند و بدین طریق با آنها

زمینه وجود داشته است .بااینحال ،در چند سال اخیر تعداد

ارتباط برقرار کنند؛ بنابراین استفاده از شبکههای اجتماعی ،برقراری

پژوهشگرانی که چنین پژوهشهایی را ترتیب دادهاند در حال رشد

تماسها و ارتباطات مجازی با دیگران را تسهیل میکند و بههمین

بوده است .در راستای تکمیل چنین یافتههایی این پژوهش باهدف

خاطر جایگزین بسیاری از روابط رودررو گردیده است ( .)5بااینحال

تعیین نقش ویژگیهای شخصیت مرزی و حساسیت به طرد در

شبکههای اجتماعی و سایر تکنولوژیهای ارتباطی نوین،

پیشبینی عضویت در شبکههای اجتماعی انجام شد و بر این اساس

نگرانیهایی را برای بسیاری از افراد بهدنبال داشته است ،بهویژه

هدف این پژوهش بررسی نقش ویژگیهای شخصیت مرزی و

دانشآموزان بهدلیل حواسپرتی زیادی که این ابزارها در کالس

حساسیت به طرد در پیش بینی عضویت در شبکه های اجتماعی

درس ایجاد میکنند ،نگران هستند ( .)39استفادۀ سرگرمیمحور از

است.

اینترنت ،تأثیری منفی بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان دارد.

الف) طرح پژوهش و شرکت کنندگان

شبکههای اجتماعی نظیر فیسبوک ،تأثیرات منفی فراوانی بر
کاربران دارند؛ نظیر اعتیاد به اینترنت و اتالف وقت که این مسئله

این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است .کلیۀ دبیران مقطع

منجر به عملکرد تحصیلی ضعیف دانشآموزان میشود .با این حال،

متوسطه شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی در سال تحصیلی

امروزه شبکههای اجتماعی به یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی در

 1395-96به تعداد  200نفر ( 111 ،n= 200نفر زن و  89نفر

جامعه تبدیل شدهاند (.)40

مرد) جامعۀ آماری این پژوهش را تشکیل دادهاند .با توجه به

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-21

جنبههایی از خودشان را که میخواهند دیگران ببینند ،ارائه دهند و

آسیبپذیر میکند ( .)42باوجود شیوع همهگیر استفاده از

کوچک بودن جامعۀ آماری تمام اعضا بهعنوان نمونه مدنظر قرار

برخی از متخصصانِ تکنولوژی ،جامعهشناسان و روانشناسان هشدار

گرفتند .بدینمنظور  200پرسشنامه تکثیر شد و در اختیار

دادهاند که کاربران شبکههای اجتماعی در مقایسه با افرادی که از
این شبکهها استفاده نمیکنند یا کمتر به آن عالقه دارند ،تنهاتر و

 182پرسشنامه ،واجد مالکهای الزم جهت تجزیهوتحلیل

خودشیفتهتر هستند .حتی بیانشده است که بیماریهای روانی و

تشخیص داده شدند .پرسشنامههایی که به بیش از 10درصد

فیزیکی مختلفی این کاربران را تهدید میکند .این در حالی است

سؤاالت آن پاسخ داده نشده بود ،از تحلیل کنار گذاشته شدند.

که در هر جامعهای سالمت افراد آن جامعه از اهمیت ویژهای

مالحظات اخالقی این پژوهش شامل رضایت آگاهانه برای شرکت در

برخوردار است و تأمین بهداشت روانی به آنان کمک میکند تا ازنظر

پژوهش ،تأکید بر محرمانه ماندن اطالعات و اجتناب از آسیب

روانی و جسمانی ،نقشهای خود را بهتر ایفا کنند ()41؛ لذا ،توجه

رساندن به شرکتکنندگان بود.

ناکافی به مسائل بهداشت روانی آنها میتواند سبب ایجاد ،تشدید و
تداوم اختاللهای جسمی ،رفتاری و روانی آنها شود ،مشکالت

ج) مواد و ابزارها

زیادی در کارکرد مراقبتی ،تحصیلی ،اجتماعی و شغلی آنها بهوجود
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آزمونشوندگان قرار گرفت .از مجموع  200پرسشنامۀ توزیعشده

 .1مقیاس شخصیت مرزی

آورد و از طرف دیگر ،مقادیر باالیی از خدمات بهداشتی را صرف
خود کند؛ ازاینرو ،هرگونه تالشی جهت شناسایی علل و عامل مؤثر

ابزاری است که بهمنظور ارزیابی عالئم شخصیت مرزی ساختهشده

اهمیت بسزایی برخوردار است؛ از سوی دیگر ،یکی از مهمترین

خیر پاسخ داده میشود و بهصورت صفر (خیر) و یک (بلی)

چالشهای پیش روی آسیبشناسی روانی ،مطالعه ویژگیها و

نمرهگذاری میشود .اعتبار این مقیاس به روش همسانی درونی

خصایصی است که افراد را جهت ابتال به اختاللهای روانی
32
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در سببشناسی ،افزایش یا کاهش سالمت روانی افراد جامعه از

است ( .)44این مقیاس ابزاری 18مادهای است که بهصورت بلی یا
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(آلفای کرونباخ)  0/80گزارش شده است .در ایران با افزایش شش

ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .میزان آلفای کرونباخ برای کل

ماده به  18ماده نسخۀ اولیه ،ابزاری 24مادهای ساخته شده است و

پرسشنامه  ،0/84برای انتظار طرد  0/79و برای حساسیت به طرد

اعتبار این مقیاس و خردهمقیاسهای آن یعنی ناامیدی ،تکانشگری

 0/88برآورد شد .دادهها بهوسیلۀ آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه

و عالئم تجزیهای و پارانوییدی وابسته به تنیدگی در گروهی از

و ماتریس همبستگی با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخهی 22

دانشجویان دانشگاه شیراز بررسی شده است .اعتبار این آزمون به

بررسی شد.

روش همسانی درونی بهترتیب  0/58 ،0/64 ،0/77و  0/57گزارش

یافتهها

شده است همچنین ،پایایی آزمون -بازآزمون چهارهفتهای این
 0/50گزارش کردند ( )45؛ همچنین مقیاس شخصیت مرزی دارای

( 44/50درصد) مرد بود .دامنۀ سنی بین  22تا  58سال با میانگین

روایی همزمان و افتراقی مطلوبی با این مقیاس است (.)45

سنی  39/69و انحراف معیار  7/30بود .قبل از تحلیل دادههای
پژوهش مفروضههای زیربنایی تحلیل موردبررسی قرار گرفت .برای

 .3پرسشنامۀ حساسیت به طرد

بررسی مفروضۀ نرمال بودن دادههای توزیع ،روش کلوموگروف-

طرد بینفردی محیطی را بر یک مقیاس 6درجهای از کامالً مرتبط

پژوهش از مفروضۀ نرمال بودن تخطی ندارند (جدول )1؛ همچنین

تا کامالً نامرتبط درجهبندی کنند .نمرات باال نشاندهندۀ تمایل

مفروضۀ استقالل باقیماندهها به کمک آماره دوربین واتسون و

بیشتر و تعمیمیافتهتر انتظار و نگرانی از طرد است ( .)46پایایی این

بررسی همخطی چندگانه متغیرهای مستقل به کمک آماره  VIFو

ابزار به شیوۀ همسانی درونی  0/88گزارش شد؛ بهعالوه روایی

شاخص تولورنس بررسی شد .مقدار آماره دوربین واتسون 2/09

پرسشنامه به روش روایی مالکی محاسبه و مطلوب گزارش شد.

محاسبه شد که حاکی از تخطی نداشتن از مفروضۀ استقالل

همچنین پایایی این آزمون به شیوۀ بازآزمایی  0/90و به شیوۀ

باقیماندههاست؛ همچنین مقدار شاخص  VIFو شاخص تولورنس

همسانی درونی  0/94برآورد شد ( .)47ازآنجاکه این پرسشنامه در

بهترتیب  0/76 ،1/93 ،1/93و  0/76به دست آمد که نشاندهندۀ

ایران هنجاریابی نشده است ،برای تعیین روایی این ابزار پس از

همخطی نبودن چندگانه است.

ترجمه و بازترجمه ابزار روایی محتوایی آن مورد تأیید چند نفر از
استادان روانشناسی قرار گرفت .برای تعیین پایایی پرسشنامه از

جدول . 1بررسی مفروضۀ نرمال بودن متغیرهای پژوهش

آزمون کلوموگروف اسمیرنوف
آماره

سطح معنیداری () p

عضویت در شبکه های اجتماعی

0/067

0/045

حساسیت به طرد

0/042

0/482

نمرۀ کلی شخصیت مرزی

0/337

0/669
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در جدول  2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ارائه شده است.
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د این پرسشنامه از شرکتکنندگان خواسته میشود تا انتظارشان از

اسمیرنوف استفاده شد .نتایج نشان میدهد هیچیک از متغیرهای
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مقیاس و خردهمقیاسهای آن را بهترتیب  0/72 ،0/53 ،0/84و

از مجموع  182نفر 101 ،مورد ( 55/50درصد) زن و  81نفر
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جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

متغیر
شخصیت مرزی

**0/47

182

آنگونه که در جدول مشخص است بین ویژگیهای شخصیت
مرزی و حساسیت به طرد با عضویت در شبکۀ اجتماعی رابطۀ
مثبت وجود دارد و این روابط در سطح آلفای  0/01معنیدار
است (.)p <0/01
جهت پیشبینی عضویت در شبکههای اجتماعی از طریق

0/001

رگرسیون شده است .مدل اول مشخص میکند که 22درصد
از واریانس مشاهدهشدۀ عضویت در شبکههای اجتماعی از
طریق حساسیت به طرد توجیه میشود ( .)R2 =0/22اضافه
شدن مدل ( 2ویژگیهای شخصیت مرزی) باعث افزوده شدن
 5درصد به واریانس قبلی شد .بدینترتیب دو مدل رویهم

ویژگیهای شخصیت مرزی و حساسیت به طرد ،از تحلیل

27درصد از واریانس عضویت در شبکههای اجتماعی را تبیین

رگرسیون چندگانه با روش گامبهگام برای ورود متغیرهای

کردند

پیشبینی در مدل رگرسیون استفاده شد .در جدول  2فهرست

( .)R2 = 0/27بر این اساس اگر حساسیت به طرد و

متغیرهای واردشده در تحلیل رگرسیون عضویت در شبکۀ

ویژگیهای شخصیت مرزی بهاندازه یک واحد افزایش یابد ،این

اجتماعی ارائه شده است .مدل نشان میدهد که دو متغیر

تغییر بهترتیب بهاندازۀ  0/34و  0/25نمرات عضویت در

حساسیت به طرد و ویژگیهای شخصیت مرزی وارد معادله

r2

متغیر

r

حساسیت به طرد

0/47

0/001 0/005 0/22

ویژگیهای شخصیت مرزی

0/52

0/27

0/27

B

0/92

Beta

T

p

Tolerance

VIF

Durbin Watson

0/34

4/68

0/001

0/76

1/93

2/09

0/25

3/41

0/001

0/76

1/93
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شبکههای اجتماعی را افزایش میدهد.

جدول  .2نتایج تحلیل رگرسیون عضویت در شبکههای اجتماعی از طریق ویژگیهای شخصیت مرزی و حساسیت به طرد
SE
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حساسیت به طرد

عضویت در شبکههای اجتماعی
P
R
N
0/001
**0/42
182

بحث و نتیجهگیری
شخصیت مرزی در عضویت در شبکۀ اجتماعی نقش دارد و این دو

طرد یک متغیر بینفردی است ،نتایج پژوهش حاضر با نتایج مشابه

متغیر  27درصد از واریانس عضویت در شبکههای اجتماعی را

است ( .)37در پژوهش مذکور بین حساسیت بینفردی و

تبیین مینمایند .این پژوهش با یافتههای پژوهش دیگری در این

خردهمقیاسهای آن یعنی نگرانیهای بینفردی و وابستگی،
34
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نتایج پژوهش حاضر نشان داد که حساسیت به طرد و ویژگیهای

زمینه همخوانی دارد ( .)36همچنین با توجه به اینکه حساسیت به
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خودتنظیمی هیجانی ،حساسیت به طرد و خودافشایی برخط ،از

تعامالت چهرهبهچهره تجربه میکنند؛ بنابراین ،تالش میکنند که

طریق اضطراب اجتماعی اثر غیرمستقیم و معناداری بر اعتیاد به

نیازهای برآورده نشده اجتماعیشان نظیر تعلقپذیری و

اینترنت دارند ( .)49جوانان دارای حساسیتهای بینفردی ممکن

خودنمایشدهی را با استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی برآورده

است به رفتارها و انتقادات دیگران بیشازحد حساسیت نشان دهند؛

نمایند .مطالعات موجود بیان کردهاند که شبکههای اجتماعی

عالوه بر این ،افراد دارای اضطراب اجتماعی و حساسیت بینفردی

مجازی راهی بیزحمت و آسان برای برقراری و حفظ روابط

ممکن است احساس بیکفایتی و فقدان اعتمادبهنفس برای برقراری

بینفردی در اختیار افرادی قرار میدهد که در برقراری این روابط

و حفظ روابط اجتماعی را تجربه کنند ( .)50اشتیاق به ایجاد

در زندگی واقعی مشکل دارند .اگرچه دانشجویان دارای حساسیت

تصوری مثبت در دیگران از خود ،افراد دارای نگرانی بینفردی و

بینفردی ،جبران نیازهای اجتماعی برآوردهنشدهشان را از طریق

افرادی را که از تعامالت چهرهبهچهره اجتناب میکنند ،بهسمت

محیطهای مجازی ،به این دلیل که این شبکهها را تهدیدکننده

شبکههای اجتماعی هدایت میکند .این افراد تمایل دارند که

نمیدانند ،ترجیح میدهند؛ همچنین در توجیه یافتههای این

محیطهای مجازی کمخطرتری را انتخاب نمایند که در آن بتوانند

پژوهش میتوان گفت که همانطور که یافتههای پژوهشهای

ارتباطات شان را کنترل نمایند و این ارتباطات را بهصورت منفعالنه

پیشین نشان دادهاند ،افرادی که در برقراری روابط اجتماعی احساس

به کار برند ( .)49در کنار این ،محیطهای مجازی فرصتی در اختیار

نگرانی ،اضطراب ،ترس و تنهایی میکنند ،برای غلبه بر این

فرد دارای اضطراب اجتماعی قرار میدهند تا او عالئم اضطراب نظیر

احساسات به دنیای مجازی متوسل میشوند ( .)53با توجه به

عرق کردن ،لکنت زبان داشتن ،لرزیدن یا سرخ شدن در

تعریف حساسیت به طرد ،میتوان نتیجه گرفت که این افراد

موقعیتهای اجتماعی را کنترل و پنهان نماید؛ بههمین دلیل ،این

بهمنظور طرد نشدن از طرف دیگران با هویت واقعیشان ،به برقراری

افراد استفاده از شبکههای اجتماعی را ترجیح میدهند؛ زیرا آنها

روابط در دنیای مجازی میپردازند .عالوهبر این ،آنها در دنیای

کنترل بیشتری بر موقعیتهایی که در زندگی واقعی ،آنها را

مجازی از شر اضطرابِ از طرد شدن ،رهایی مییابند.

مضطرب میکند ،دارند .افراد دارای اعتمادبهنفس پایین ممکن است

در بعد رابطه ،بین ویژگی شخصیت مرزی و عضویت در شبکههای

بهمنظور فرار از ارزیابیهای منفی و استرس ناشی از روابط بینفردی

اجتماعی نتایج پژوهش حاضر با نتایج برخی پژوهش ها همسوست

چهرهبهچهره ،استفاده از شبکههای اجتماعی را انتخاب نمایند (.)51

( .) 27در این پژوهش مشخص شد بین اختالل شخصیت مرزی با

آنها برقراری ارتباط اجتماعی آنالین را انتخاب میکنند؛ زیرا این

احتمال برقراری روابط آسیبزا در شبکههای اجتماعی مشاهده شد.

نوع ارتباط باعث میشود که احساس آرامش و اطمینان خاطر داشته

با توجه به اینکه بیثباتی عاطفی در افراد دچار شخصی مرزی محرز

باشند و کنترل بیشتری بر خودنمایشدهی1داشته باشند.

است .نتایج این پژوهش با پژوهش دیگری در این زمینه همخوانی

بهطورکلی ،سطوح حساسیت بینفردی جوانان ،به شکل مثبتی

دارد ( .)6در پژوهش مذکور بین ثبات عاطفی و استفاده از

استفادۀ بیشازاندازۀ آنها از شبکههای اجتماعی مجازی را

رسانههای اجتماعی رابطۀ منفی و معنیداری مشاهده شد؛ بهعالوه

پیشبینی میکند .این یافتهها میتوانند با استفاده از نظریۀ جبران

مقاالت نشان میدهند که شبکههای اجتماعی و زندگی دوم در

اجتماعی 2توضیح داده شوند .براساس این نظریه ،نوجوانان درونگرا

محیطهای مجازی آنالین ،روشهای رایجی در جهت تأمین حمایت

و نوجوانانی که دارای اضطراب اجتماعی هستند ،تمایل به استفادۀ

برای افرادی است که مشکالتی کلی در سالمت روان خود دارند

بیشازحد از اینترنت دارند؛ زیرا آنها داشتن روابط اجتماعی آنالین

( )54و بهطور خاص پیدایش شبکههای اجتماعی ،موجب
شکلگیری گروههای حمایت مجازی برای افراد دارای اختالل
شخصیت مرزی میشود .در پژوهش دیگری ویژگیهای شخصیت

1

. self- Presentation
. social compensation theory

2
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مطالعهای دیگر این نتیجه به دست آمده است که متغیرهای

اعتمادبهنفس پایین و رفتارهای غیرقاطعانه دارند ،مشکالتی را در
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فیسبوک رابطۀ معنیدار مشاهده شد ( .)48همسو با این یافتهها در

میتوان نتیجه گرفت که جوانانی که اضطراب اجتماعی،
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عزتنفس پایین و رفتار بینفردی کمرویی با استفادۀ آسیبزا از

را بر شبکههای اجتماعی آفالین ترجیح میدهند ( .)52از یافتهها

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی ،زمستان  ،1396دورۀ  ،11شمارۀ 4

است در عمل با تعامل داشتن با چندین دوست اجتماعی ،رابطه

بهویژه برای افراد دارای ویژگیهای شخصیت مرزی حائز اهمیت

داشته باشند که این رابطه ممکن است بهدلیل ادراک فرد از این

است؛ زیرا که روابط اجتماعی ظاهراً مثبت ،در این شبکهها میتواند

مسئله باشد که این دوستان برای نیازهای روزانه بهاندازۀ کافی

اثر حفاظتی در برابر تجربۀ احساسات منفی نظیر خشم داشته باشند

حمایتکننده و قابلاعتماد نیستند ( .)55براساس نتایج پژوهش

و بهبود روند عالئم را پیشبینی کنند ( .)56بااینحال این پژوهش

حاضر ،افراد دارای اختالل شخصیت مرزی بیشتر احتمال دارد به

دارای محدودیتهایی است .این پژوهش روی دبیران مقطع متوسطه

عضویت در شبکهها اجتماعی مجازی درآیند .در تبیین چنین

 22تا 58ساله اجرا شد .با توجه به اینکه این قشر از افراد به بلوغ

نتایجی میتوان گفت این امر ممکن است وجود نقایص در ادراکات

اجتماعی رسیدهاند احتمال بدکارکردی و آسیبپذیری آنها از

شناختی آنها را نشان دهد؛ زیرا که افراد دارای اختالل شخصیت

شبکههای اجتماعی نسبتبه نوجوانان و جوانان کمتر است؛ لذا این

مرزی مشکالتی در شناسایی منابع مناسب حمایت اجتماعی دارند.

پژوهش ازلحاظ تعمیم نتایج با دیگر اقشار و سنین با محدودیت

اینها در انتخاب افراد گروه دوستان و معاشران خود نیز متفاوت

مواجه است .جمعبندی نتایج این پژوهش حاکی از نقش حساسیت

عمل میکنند؛ یافته های پژوهش های دیگر در این حوزه نشان

به طرد و ویژگیهای شخصیت مرزی در پیشبینی عضویت در

داده است شرکتکنندگان بدون شخصیت مرزی اعضای اصلی شبکه

شبکههای اجتماعی است .براساس نتایج این پژوهش به افراد

روابطشان را افرادی قابلاعتمادتر در نظر میگیرند و احتمال اینکه

استفادهکننده ،بهویژه معلمان توصیه میشود تا میزان استفادۀ خود

نصایح و حمایتهای عاطفی از آنها را بپذیرند بیشتر است؛ در

از این شبکهها را از طریق تعدیل این پیشآیندها تنظیم کنند.
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