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مقطع متوسطه شهر بوکان
شيرین ستایش  ، 1بيانه عبداهلل زاده  ، 2ناصر صدقی
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 0دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوکان ،بوکان ،ایران.
 3مربی گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوکان ،بوکان ،ایران.
 7استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوکان ،بوکان ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
شيرین ستایش

چکيده
هدف این پژوهش ،بررسی رابطه ی بین خودشفقت ورزی ،نارضایتی از تصویر بدنی و مقایسه ی
اجتماعی منفی در کاربران شبکه های اجتماعی دختر مقطع متوسطه شهر بوکان بود .این تحقیق به
روش توصیفی -همبستگی انجام شد و تعداد  763نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بوکان
با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند .برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه های
خودشفقت ورزی نف ( ،)3007ستایش از بدن تیلکا و وود بارکالو ( ،)3002مقایسه ی اجتماعی آالن و
گیلبرت ( ) 0992و پرسشنامه ی دموگرافیک استفاده شد .آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های
خودشفقت ورزی ،ستایش از بدن و مقایسه ی اجتماعی به ترتیب برابر  0/90 ،0/90و  0/99به دست
آمد که نشان می دهد این پرسشنامه ها ا ز پایایی مناسب برخوردار هستند .تجزیه و تحلیل داده ها با
استفاده از روش های آمار توصیفی ،آزمون کولمو گروف -اسمیر نف جهت بررسی نرمال بودن توزیع
داده ها و آمار استنباطی شامل رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون صورت پذیرفت.
نتایج پژوهش نشان داد که نارضایت ی از تصویر بدنی و مقایسه ی اجتماعی منفی می توانند میزان
خودشفقت ورزی را پیش بینی کنند؛ همچنین نارضایتی از تصویر بدنی و مقایسه ی اجتماعی منفی با
میزان پایین خودشفقت ورزی ،همبستگی مثبت و معنی دار دارند و بین مقایسه ی اجتماعی منفی و
نارضایتی از تصویر بدنی همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد.

واژگان کليدي  :خودشفقت ورزی ،نارضایتی از تصویر بدنی ،مقایسه ی اجتماعی منفی.
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مقایسه ي اجتماعی منفی در کاربران شبکه هاي اجتماعی دختر

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران (سال چهارم)

بررسی رابطه ي بين خودشفقت ورزي ،نارضایتی از تصویر بدنی و
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مقدمه
استفاده از شبکه های اجتماعی بین نوجوانان و جوانان در حال افزایش است و کاربران توانایی ایجاد پروفایل شخصی ،ارتباط با دیگران
و به اشتراک گذاری اطالعات برروی سیستم های مختلف چند رسانه ای تعاملی را تجربه می کنند (لنهارت .)3002 ،0تاثیر شبکه های اجتماعی
بر نوجوانان به دلیل اینکه از یک طرف آسیب پذیرند و از طرف دیگر جزو پرتعدادترین کاربران شبکه های اجتماعی هستند اهمیت ویژه ای
دارد .اگرچه بی شک استفاده از شبکه های اجتماعی نقش اساسی در گسترش ارتباطات اجتماعی و آموختن مهارت های ارتباطی دارد اما از
خطراتش هم نمی توان چشم پوشی کرد .دانش آم وزان به ویژه دانش آموزان دختر بیش از دیگران در معرض آسیب های ناشی از کاربرد
نادرست اینترنت قرار دارند .نبود خودقانون مداری و مستعد بودن در برابر فشارهای روانی ،آن ها را در برابر مشکالتی همچون مقایسه ی
اجتماعی منفی ،3نارضایتی از تصویر بدنی ،7افسردگی ،اضطراب ،استرس و افت تحصیلی قرار می دهد .نارضایتی از تصویر بدنی به عنوان
احساسات و باورهای منفی و ناکارآمد درباره ی وزن و فرم بدنی فرد شناخته شده است (آوالوس ،تیلکا و وود بارکالو .)3002 :4مقایسه ی
اجتماعی هم به عملکرد سازگارانه ی فرد با نرم های جامعه و یا به ارت باطاتی که افراد به منظور دادن رتبه به خود در موقعیت های اجتماعی
با دیگران برقرار می کنند ،گفته می شود .در این شرایط اگر افراد در مقایسه با دیگران رتبه های پایین تر از حد متوسط به خود دهند ،مقایسه
ی اجتماعی منفی صورت گرفته است (آالن و گیلبرت.)0992 ،2
یافته های تحقیقات زیادی نشان می دهند که رسانه ها یک تصویر تحریف شده از واقعیت را به نمایش می گذارند که در آن افراد به
صورت ثروتمند ،قدرتمند ،موفق و جذاب نشان داده می شوند .نتیجه ی ارائه ی این اطالعات نادرست این است که افراد ممکن است به دلیل
مقایسه های اجتماعی م نفی ،احساس ناراحتی و نارضایتی از ویژگی های شخصی و شرایط زندگی خود داشته باشند (هافر کمپ و کرامر،6
 .)3000تحقیقات دیگر نشان می دهد که نوجوانان زیر  09سال در مقایسه با بزرگساالن ،وقتی که در معرض تصاویر رسانه ای قرار می گیرند،
نارضایتی بیشتری از بدنشان را تجربه می کنند (گروز ،لوین و مورن .)3003 ،3تیگمن و پولیوی ،)3000( 9مطرح می کنند هنگامی که نوجوانان
خود را با تصاویر رسانه ای مقایسه می کنند ،جهت مقایسه ی آن ها به سمت باالتر( برتر) از خودشان تمایل دارد و هنگامی که فرد متوجه می
شود که به خوبی دیگران نیست ،نتایج رایج آن ،خشم و نارضایتی از بدن خواهد بود (تیگمن و پولیوی.)723 :3000 ،
یکی از مﺆلفه هایی که رابطه ی مثبتی با سالمت روان دارد ،شفقت خود 9است .بر اساس تعریف نف 3007( 00ب) ،این متغیر از سه
مﺆلفه تشکیل شده است :مهربانی با خود 00در مقابل قضاوت نسبت به خود؛ حس انسانیت مشترک 03در مقابل انزوا؛ ذهن آگاهی 07در مقابل
همانندسازی افراطی (نف3007 ،ب .) 92 :مولفه ی اول مستلزم گرمی و مالطفت با خود به جای قضاوت های سخت گیرانه نسبت به خود
است؛ مولفه ی دوم بر پذیرفتن مشکالت زندگی به عنوان بخشی از تجربه های مشترک انسان ها اشاره دارد که این مشکالت فقط برای افراد
خاصی اتفاق نمی افتد؛ مولفه ی سوم شامل آگاهی از افکار و احساسات دردناک (ذهن آگاهی) به جای غرق شدن کامل در آن هاست
(همانندسازی افراطی) (نف3007 ،ب) .خود شفقت ورزی با بهزیستی روانشناختی 04بیشتر همراه است ،همچون افزایش شادی؛ خوش بینی؛
ابتکار شخصی 02؛ ارتباط مثبت و صمیمی با دیگران و توانایی همدلی؛ همچنین کاهش اضطراب و افسردگی (نف .)3000 ،تحقیقات نشان می
دهد که خود شفقت ورزی پیامدهای مهمی برای نوجوانان دارد؛ به نظر می رسد دانش آموزان با سطح باالتر خودشفقت ورزی ،افسردگی
کمتری را تجربه می کنند؛ عالوه بر این ترس کمتری از شکست ،اعتماد به نفس باالتر و توانایی عمومی باالتری نسبت به دانش آموزان دیگر
دارند (اسمیتس ،نف ،آلبرتس و پیترس .)394 :3004 ،06خود شفقت ورزی می تواند شرایطی برای نوجوانان فراهم کند تا احساسات مثبت
نسبت به خودشان را بدون درگیری در ارزیابی های شخصی خشن ،تجربه کنند ( نف و مک گی .)3000 ،03همچنین افرادی که تمایل به
شفقت بیشتر نسبت به خود دارند ممکن است بتوانند با کاهش نشخوار فکری منفی مربوط به یک کمبود درک شده ،احساسات پریشان کننده
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- Lenhart
- negative social comparisons
3 - body image dissatisfaction
4 - Avalos, Tylka & Wood-Barcalow
5- Allan & Gilbert
6 - Haferkamp & Kramer
7 - Groesz, Levine & Murnen
8 - Tiggemann & Polivy
9 - self-compassion
10 - Neff
11 - self-kindnees
12 - a sense of common humanity
13 - mindfulness
14 - psychological well-being
15 - personal initiative
16 - Smeets, Neff, Alberts & Peters
17 - Neff & McGehee
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را تنظیم کنند (نف .) 3000 ،این مساله به ویژه از این نظر اهمیت دارد که خود قضاوتی منفی ،به شدت در میزان باالی اضطراب و افسردگی
نوجوانان دخیل است (نف3007 ،ب).
باتوجه به اینکه نارضایتی از تصویر بدنی در بین دختران و زنان بیشتر است و استفاده از سایت های شبکه ی اجتماعی در میان دختران
مقطع متوسطه در حال افزایش است؛ همچنین با توجه به فراوانی مقایسه های اجتماعی در سایت های شبکه ی اجتماعی ،افراد ممکن است
تصورات خشنی نسبت به خود داشته باشند و زمانی که با تصاویر دیگران روبرو می شوند دچار وسواس فکری یا افکار و احساسات بدبینانه
شوند (برنارد و کیوری) 3000 ،0؛ در نتیجه خودشفقت ورزی باال می تواند افراد را به سمتی متمایل کند که در مواجهه با موقعیت های ناراحت
کننده در سایت های شبکه ی اجتماعی ،به جای ارزیابی منفی از خود ،با افزایش آگاهی از افکار و احساسات دردناک ،قادر به تشخیص این
مساله باشند که آنها به احتمال زیاد در تجربه ناراحتی نیستند و در نتیجه با انواع مختلف عوامل استرس زا مبارزه کنند و عوارض ناخوشایند
استفاده از سایت های شبکه ی اجتماعی را کاهش دهند (نف3007 ،ب) .همچنین هنگامی که که نوجوانان با جنبه های نامحبوب خود در
سایت های شبکه ی اجتماعی روبرو می شوند ،خود شفقت ورزی ممکن است احساس پذیرش خود و مهربانی با خود را به جای انتقاد از خود
به وجود بیاورد (نف و مک گی.)3000 ،
باتوجه به مطالبی که بیان شد و اهمیت خاص دانش آموزان به ویژه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ،به عنوان آینده سازان این مرزو
بوم ،همچنین باتوجه به اینکه قبال تحقیقی در این زمینه در ایران انجام نشده ،پژوهش حاضر بدنبال پاسخگویی به این مسئله است که چه
رابطه ای بین خودشفقت ورزی ،نارضایتی از تصویر بدنی و مقایسه ی اجتماعی منفی در کاربران شبکه های اجتماعی دختر مقطع متوسطه
وجود دارد؟

روش پژوهش
این تحقیق از نظر ماهیت از نوع پژوهشهای کمی و از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی محسوب می شود .روش پژوهش از نوع توصیفی-
همبستگی و از بعد زمان به صورت مقطعی می باشد .جامعه ی آماری کل دانش آموزان دوره ی اول و دوم متوسطه ی شهر بوکان بوده که
در سال تحصیلی  96-93مشغول تحصیل می باشند .بر اساس آمار آموزش و پرورش شهرستان بوکان تعداد آن ها  9734نفر می باشد .حجم
نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 763 ،نفر می باشد و روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی خوشه ای می باشد.
داده های حاصل از ابزارهای اندازه گیری با استفاده از روش های آمار توصیفی شامل فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار ،آزمون
کولموگروف-اسمیرنف 3جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره
مورد تجریه و تحلیل قرار گرفتند که تمام این مراحل تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام گرفته است.

ابزارهاي پژوهش
پرسشنامه ي خود شفقت ورزي (:)SCS
پرسشنامه ی خودشفقت ورزی توسط نف در سال  3007ساخته شده است .این پرسشنامه دارای  36گویه است و پاسخ ها در آن در
یک دامنه  2درجه ای لیکرت از ( 0تقریبا هرگز) تا ( 2تقریبا همیشه) ،قرار می گیرند .این پرسشنامه ،سه مولفه ی دو قطبی را در قالب شش
خرده مقیاس مهربانی با خود ( 2گویه) درمقابل قضاوت نسبت به خود ( 2گویه) ،حس انسانیت مشترک ( 4گویه) در مقابل انزوا ( 4گویه) و
ذهن آگاهی ( 4گویه) در مقابل همانندسازی افراطی ( 4گویه) اندازه گیری می کند.
میانگین نمرات شش مولفه باهم جمع شده و یک نمره ی کلی شفقت به خود حاصل می شود و خرده مقیاس های منفی یعنی قضاوت
نسبت به خود ،انزوا و همانندسازی افراطی به صورت معکوس نمره گذاری می شوند .نف ضرایب پایایی شش خرده مقیاس خودشفقت ورزی
را به ترتیب 0/34 ،0/34 ،0/90 ،0/33 ،0/33 ،0/33 ،گزارش کرده است و ضریب پایایی کل آزمون از طریق بازآزمایی (بعد از 7هفته)0/97 ،
گزارش شده است( .نف3007 ،ب) .پایایی شش خرده مقیاس خودشفقت ورزی در این مطالعه بر حسب آلفای کرونباخ به ترتیب،0/33 ،0/36 ،
 0/34 ،0/36 ،0/97 ،0/37و پایایی کل پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  0/90به دست آمد.

- Barnard & Curry
- Kolmogorov–Smirnov test
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پرسشنامه ي مقایسه اجتماعی
پرسشنامه ی مقایسه ی اجتماعی توسط آالن و گیلبرت ( ،)0992برای اندازه گیری ادراکات خود از موقعیت اجتماعی و موقعیت نسبی
اجتماعی طراحی شده است .این پرسشنامه از یک روش دیفرانسیل معنایی استفاده می کند و از  00ساختار دوقطبی تشکیل شده است .شرکت
کنندگان ملزم هستند ک ه خود را در رابطه با دیگران مقایسه کنند و سپس خودشان را در یک مقیاس  00درجه ای رتبه بندی کنند .آالن و
گیلبرت ( ،)0992آلفای کرونباخ پرسشنامه ی مقایسه ی اجتماعی را در یک نمونه  367نفری از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد (با
میانگین سنی 37سال) 0/90 ،گزارش کرده اند (آالن و گیلبرت .)0992 ،پایایی پرسشنامه ی مقایسه ی اجتماعی در این مطالعه بر حسب
آلفای کرونباخ  0/99به دست آمد.

پرسشنامه ي ستایش از بدن (تصویر بدنی)
پرسشنامه ی ستایش از بدن ( ،) BAS-2توسط تیلکا و وود بارکالو ( ،)3002برای اندازه گیری تصویر بدنی ساخته شده است که به
صورت یک پرسشنامه ی  00آیتمی است که این مقیاس از( 0هرگز) تا ( 2همیشه) نمره گذاری می شود .کسب نمرات پایین تر در این مقیاس،
بیانگر ستایش کم تر بدن و نارضایتی بیشتر از تصویر بدنی خواهد بود .نتایج حاصل از آزمون مجدد (بازآزمایی) در مقیاس ستایش از بدن،
 r= 0/90را نشان می دهند .همسانی درونی این مقیاس در نمونه ی دختران مقطع کارشناسی 0/94 ،و پایایی آن ،بر حسب آلفای کرونباخ
برابر  0/943به دست آمده است (تیلکا و وود بارکالو .)3002 ،پایایی پرسشنامه ی ستایش از بدن در این مطالعه بر حسب آلفای کرونباخ 0/90
به دست آمد.

پرسشنامه ي دموگرافيک (جمعيت شناختی):
در این پرسشنامه مشخصاتی چون سن ،مقطع تحصیلی ،چگونگی دسترسی به شبکه های اجتماعی ،میزان استفاده از اینترنت ،مدت
زمان صرف شده در شبکه های اجتماعی ،همچنین نام شبکه های اجتماعی مورداستفاده توسط دانش آموزان ،پرسیده می شود.

یافتهها
تجزیه و تحلیل های توصیفی برای تحصیالت ،میزان دسترسی به اینترنت ،مدت زمان استفاده از اینترنت در طول روز و دستگاه های
مورد استفاده برای دسترسی به شبکه های اجتماعی انجام شد .نمونه ی ما شامل  763نفر از دانش آموزان پایه ی هفتم تا دوازدهم مقطع
متوسطه شهربوکان شامل  23نفر پایه ی هفتم 69 ،نفر پایه ی هشتم 29 ،نفر پایه ی نهم 67 ،نفر پایه ی دهم 63 ،نفر پایه ی یازدهم و 24
نفر پایه ی دوازدهم (پیش دانشگاهی) بود که شرکت کنندگان می بایست در رده سنی  07-09سال بوده و حداقل از یک سایت شبکه ی
اجتماعی استفاده کنند .حدود  23درصد از شرکت کنندگان گزارش دادند که از اینترنت تقریبا به طور مداوم یا چندین بار در روز استفاده می
کنند و حدود  33درصد از شرکت کنندگان نیز اظهار کردند که بیش از  3ساعت در روز را صرف گذراندن در شبکه های اجتماعی می کنند؛
همچنین  33/2درصد از شرکت کنندگان برای دسترسی به شبکه های اجتماعی از گوشی های هوشمند استفاده می کردند .یافته های دیگر
نشان داد که اکثریت دانش آموزان ،تقریبا  22/6درصد از آن ها ،فقط از یک شبکه ی اجتماعی استفاده می کردند .به طورکلی  92/2درصد از
دانش آموزان عضو کم تر از سه شبکه ی اجتماعی و  04/2درصد از آن ها عضو بیش از سه شبکه ی اجتماعی بودند .در میان شبکه های
اجتماعی مورد استفاده ،تلگرام با  92/0درصد ،واتساپ با  37/4درصد ،اینستاگرام با  37/0درصد و ایمو با  33/9درصد محبوب ترین سایت
های شبکه ی اجتماعی برای نوجوانان در این مطالعه بودند.
به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف–اسمیرنف استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره  0ارائه شده است.
جدول  :1آزمون کولموگروف -اسميرنف براي بررسی نرمال بودن نمره هاي خودشفقت ورزي ،تصویر بدنی و مقایسه ي اجتماعی

متغیرها

آماره Z

سطح معناداری

خودشفقت ورزی

0/936

0/207

تصویر بدنی

0/206

0/927

مقایسه ی اجتماعی

0/244

0/939
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باتوجه به سطح معنی داری که برای متغیرهای خودشفقت ورزی ( ،)P=0/207تصویر بدنی ( )P=0/927و مقایسه ی اجتماعی
( )P=0/939بوده و در هر سه متغیر  P>0/02می باشد؛ بنابر این می توان بیان داشت که داده های این پژوهش دارای توزیع نرمالی هستند و
امکان استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک برای این تحقیق وجود دارد.
برای بررسی فرضیه اصلی که نارضایتی از تصویر بدنی و مقایسه ی اجتماعی منفی می توانند میزان خودشفقت ورزی را در کاربران شبکه
های اجتماعی دختر مقطع متوسطه پیش بینی کنند ،یک رگرسیون چند متغیره انجام شد که نتایج آن در جدول شماره  3ارائه شده است:
جدول  : 2خالصه تحليل رگرسيون خطی براي پيش بينی متغير مالک (خودشفقت ورزي) بر اساس متغيرهاي پيش بين ( تصویر بدنی و
مقایسه ي اجتماعی)

ضرایب غیر استاندارد

متغیر

ضرایب استاندارد

B

خطای معیار میانگین

مقدار ثابت

23/903

3/36

تصویر بدنی

0/700

0/033

مقایسه ی اجتماعی

0/062

0/042

P=0/0001

F= 31/091

𝟐

 𝐑 = 0/161تعدیل شده

𝟐

𝐑 = 0/11

سطح معنی داری

β
-

30/99

0/0000

0/320

4/77

0/0000

0/307

7/69

0/0000

t

R= 0/11

معنی داربودن آزمون تحلیل واریانس ( ،) F=73/092نشان می دهد که متغیرهای پیش بین (تصویر بدنی و مقایسه اجتماعی) ،به طور
معنی داری تغییرات متغیر مالک (خودشفقت ورزی) را پیش بینی می کنند .ضریب همبستگی چندگانه بین دو متغیر پیش بین با متغیر
مالک برابر با  R= 0 /40است ،این ضریب نشان می دهد که رابطه ی متوسطی بین مولفه های تصویر بدنی و مقایسه ی اجتماعی با خودشفقت
ورزی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بوکان وجود دارد  .مجذور ( Rضریب تعیین) ،برابر  0/03می باشد ،این نشان می دهد که تقریبا
 03درصد از واریانس خودشفقت ورزی را متغیرهای پیش بین (تصویر بدنی و مقایسه ی اجتماعی) تبیین می کنند .همچنین باتوجه به مقادیر
ضریب رگرسیونی غیر استاندارد ( ،)Bکه برای متغیر تصویر بدنی برابر  0/700و برای متغیر مقایسه ی اجتماعی برابر  0/062بوده و در هردو
متغیر با جهت تاثیر و پیش بینی کنندگی مثبت می باشد ،می توان گفت که هردو متغیر تصویر بدنی و مقایسه ی اجتماعی ،پیش بینی کننده
ی معنی داری برای متغیر خودشفقت ورزی می باشند اما متغیر تصویر بدنی ،پیش بینی کننده ی قوی تری بوده و دارای تاثیر بیشتری بر
خودشفقت ورزی افراد است .پس می توان بیان داشت که به احتمال  99درصد ،نارضایتی از تصویر بدنی و مقایسه ی اجتماعی منفی می
توانند میزان خودشفقت ورزی را پیش بینی کنند؛ بنابراین فرضیه ی اول پژوهش حاضر تایید می شود و معادله ی رگرسیونی آن به صورت
زیر خواهد بود:
(نمره مقایسه ی اجتماعی ×( + )0/ 062نمره تصویر بدنی× ═ 23/903+ )0/ 700معادله ی خودشفقت ورزی
برای بررسی فرضیه اول که بین نارضایتی از تصویر بدنی و خودشفقت ورزی در کاربران شبکه های اجتماعی دختر مقطع متوسطه رابطه
ی معن ی داری وجود دارد ،آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای تصویر بدنی و خودشفقت ورزی انجام شد که نتایج آن در جداول شماره
 7و  4ارائه شده است.
جدول  :3ماتریس همبستگی ابعاد خودشفقت ورزي با تصویر بدنی

0

3

7

4

2

6

3

 .0تصویر بدنی

0

 .3مهربانی با خود

**0/09

0

 .7قضاوت نسبت به خود

0/03

**0/40

0

 .4حس انسانیت مشترک

**0/09

**0/60

**0/02

0

 .2انزوا

0/000

**0/44

**0/27

**0/40

0

.6ذهن آگاهی

0/099

**0/66

**0/34

**0/30

**0/46

0

.3همانندسازی افراطی

0/030

**0/46

**0/29

**0/72

**0/37

**0/24

0

.9خودشفقت ورزی کل

**0/73

*0/73

**-0/40

**0/44

**-0/77

**0/74

**-0/74

9

0
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بررسی همبستگی بین دو متغیر تصویر بدنی و خودشفقت ورزی نشان می دهد که تصویر بدنی با مولفه های مهربانی با خود (،)0/09
حس انسانیت مشترک ( )0/09و نمره ی کل خودشفقت ورزی ( ،)0/73ارتباط معنی دار دارد .ارتباط مولفه های قضاوت نسبت به خود ،انزوا،
ذهن آگاهی و همانندسازی افراطی با تصویر بدنی معنی دار نیست.
جدول  : 1ضریب همبستگی پيرسون براي رابطه ي تصویر بدنی و خودشفقت ورزي

خودشفقت ورزی

متغیرها

**r =0/73
𝑟 2 =0/04

تصویر بدنی

P=0/0000

نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر تصویر بدنی و خودشفقت ورزی ،نشان می دهد که متغیر تصویر بدنی با خودشفقت ورزی
در کاربران شبکه های اجتماعی دختر مقطع متوسطه شهر بوکان ،همبستگی مثبت و معنی دار دارد ( P=0/0000و  .)r =0/73بنابر این می
توان اظهار داشت دانش آموزانی که نارضایتی بیشتری از تصویر بدنی خود دارند ،خودشفقت ورزی پایین تری را نیز تجربه می کنند و به
احتمال  99درصد فرضیه ی اول پژوهش حاضر تایید می شود.
برای بررسی فرضیه دوم که بین مقایسه ی اجتماعی منفی و خودشفقت ورزی در کاربران شبکه های اجتماعی دختر مقطع متوسطه
رابطه ی معنی داری وجود دارد ،آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای مقایسه ی اجتماعی و خودشفقت ورزی انجام شد که نتایج آن در
جداول  2و  6ارائه شده است.
جدول  : 1ماتریس همبستگی ابعاد خودشفقت ورزي با مقایسه ي اجتماعی

0

3

7

4

2

3

6

.0مقایسه ی اجتماعی

0

 .3مهربانی با خود

**0/06

0

 .7قضاوت نسبت به خود

0/03

**0/40

0

 .4حس انسانیت مشترک

**0/09

**0/60

**0/02

0

 .2انزوا

*0/07

**0/44

**0/27

**0/40

0

.6ذهن آگاهی

**0/30

**0/66

**0/34

**0/30

**0/46

0

.3همانندسازی افراطی

0/00

**0/46

**0/29

**0/72

**0/37

**0/24

0

.9خودشفقت ورزی کل

**0/76

*0/73

**-0/40

**0/44

**-0/77

**0/74

**-0/74

9

0

بررسی همبستگی بین دو متغیر مقایسه ی اجتماعی و خودشفقت ورزی نشان می دهد که مقایسه ی اجتماعی با مولفه های مهربانی با
خود ( ،)0/06حس انسانیت مشترک ( ،)0/09انزوا ( ،)0/07ذهن آگاهی ( )0/30و نمره ی کل خودشفقت ورزی ( ،)0/76ارتباط معنی دار دارد.
ارتباط مولفه های قضاوت نسبت به خود و همانندسازی افراطی با مقایسه ی اجتماعی معنی دار نیست.
جدول : 6ضریب همبستگی پيرسون براي رابطه ي مقایسه ي اجتماعی و خودشفقت ورزي

متغیرها

خودشفقت ورزی
**r =0/76

مقایسه ی اجتماعی

𝑟 2 =0/07
P=0/0000

نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مقایسه ی اجتماعی و خودشفقت ورزی ،نشان می دهد که مقایسه ی اجتماعی با
خودشفقت ورزی در کاربران شبکه های اجتماعی دختر مقطع متوسطه شهر بوکان همبستگی مثبت و معنی دار دارد ( P=0/0000و r 0/76
= ) .بنابر این می توان اظهار داشت دانش آموزانی که مقایسه های اجتماعی منفی بیشتری انجام می دهند ،خودشفقت ورزی پایین تری را
نیز تجربه می کنند و به احتمال  99درصد فرضیه ی دوم پژوهش حاضر تایید می شود..
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برای بررسی فرضیه ی سوم که بین مقایسه ی اجتماعی منفی و نارضایتی از تصویر بدنی در کاربران شبکه های اجتماعی دختر مقطع
متوسطه رابطه ی معنی داری وجود دارد ،آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای مقایسه ی اجتماعی و تصویر بدنی انجام شد که نتایج آن
در جداول  3و  9ارائه شده است.
جدول  :1ماتریس همبستگی مقایسه ي اجتماعی با تصویر بدنی

0
مقایسه ی اجتماعی

0

تصویر بدنی

**0/23

3
0

بررسی همبستگی بین دو متغیر مقایسه ی اجتماعی و تصویر بدنی نشان می دهد که مقایسه ی اجتماعی با تصویر بدنی ارتباط معنی
دار دارد.
جدول  :8ضریب همبستگی پيرسون براي رابطه ي مقایسه ي اجتماعی و تصویر بدنی

متغیر

تصویر بدنی
**r =0/23

مقایسه ی اجتماعی

𝑟 2 =0/73
P =0/000

نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مقایسه ی اجتماعی و تصویر بدنی ،نشان می دهد که مقایسه ی اجتماعی با تصویر بدنی
در کاربران شبکه های اجتماعی دختر مقطع متوسطه شهر بوکان همبستگی مثبت و معنی دار دارد ( P=0/0000و  .)r =0/23بنابر این می
توان اظهار داشت دانش آموزانی که مقایسه های اجتماعی منفی بیشتری انجام می دهند ،نارضایتی بیشتری نیز از تصویر بدنی خود دارند و به
احتمال  99درصد فرضیه ی سوم پژوهش حاضر تایید می شود.
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بحث و نتيجه گيري
همانطور که در فرضیه ی اصلی پیش بینی شده بود ،نارضایتی از تصویر بدنی و مقایسه ی اجتماعی منفی ،توانستند میزان خودشفقت
ورزی را پیش بینی کنند .این یافته ها با تحقیقات گذشته مطابقت دارد که نشان داده اند سطح باالتر خودشفقت ورزی ،باعث ترویج خودانتقادی
کم تر و قضاوت های خشن کم تر ،می شود (نف3007 ،ب؛ نف و مک گی3000 ،؛ اسمیتس و دیگران .)3004 ،به طور کلی در توجیه این
نتیجه می توان گفت که افرادی که نارضایتی بیشتری از تصویر بدنی خود دارند و مقایسه های اجتماعی منفی بیشتری انجام می دهند ،در
هنگام مواجهه با محدودیت ها و عدم کفایت ها ،به دلیل خود ارزیابی های نامطلوب و همچنین قضاوت منفی در مورد تصویر بدنی خود،
افسردگی ،اضطراب ،خشم ،احساس شرم و نشخوار فکری بیشتری را تجربه می کنند و به دلیل اینکه فکر می کنند دیگران شادتر و موفق تر
از آن ها هستند و زندگی بهتری دارند ،لذا رضایت از زندگی و رفاه روانشناختی در آن ها کاهش خواهد یافت که طبق تحقیقات انجام گرفته،
این مولفه ها با میزان پایین خودشفقت ورزی ،رابطه ی معنی دار دارند.
فرضیه اول که پیش بینی می کرد بین نارضایتی از تصویر بدنی و خودشفقت ورزی در کاربران شبکه های اجتماعی دختر مقطع متوسطه
رابطه ی معنی داری وجود دارد ،تایید شد .این یافته ها با تحقیقات گذشته مطابقت دارد؛ بارنت و شارپ 0گزارش کرده اند که نارضایتی از
تصویر بدنی ارتباط منفی و معکوس با متغیر خودشفقت ورزی دارد (بارنت و شارپ .)3006 ،همچنین افرادی که خودشفقت ورزی باالیی دارند
به علت پذیرش بی قید و شرط خود ،تمایل کم تری به مقایسه ی خودشان با دیگران دارند و درنتیجه تصورات نادرست از ظاهر بدنی در آن
ها کم تر شکل می گیرد (نف و ونک .)3009 ،3به طور کلی در توجیه این نتیجه می توان گفت که عضویت در سایت های مختلف شبکه ی
اجتماعی به علت ر ویارویی بیشتر با پروفایل های آنالین دیگران و درگیر شدن در مقایسه های ناآگاهانه منجر به نارضایتی بیشتر از تصویر
بدنی خواهد شد؛ در این شرایط سطح باالی خودشفقت ورزی موجب می شود که افراد با خود مهربان بوده و خود را علی رغم کاستی ها و
کمبودها قبول داشته و قضاوت سختگیرانه درباره ی خود نداشته باشند.
فرضیه ی دوم که پیش بینی می کرد بین مقایسه ی اجتماعی منفی و خودشفقت ورزی در کاربران شبکه های اجتماعی دختر مقطع
متوسطه رابطه ی معنی داری وجود دارد ،تایید شد .این یافته ها با تحقیقات قبلی مطابقت دارد که نشان داده اند که صرف مدت زمان بیشتر
در سایت های شبکه ی اجتماعی به دلیل مقایسه های اجتماعی منفی و اعتقاد به این مساله که همساالن شادتر و موفق تر هستند ،به طور
بالقوه موجب خودارزیابی خشن در این پروسه می شود (ووگل ،رز ،روبرتس و اکلس .)3004 ،7کراس و همکارانش ،گزارش کرده اند که استفاده
ی روزافزون از فیس بوک به دلیل مقایسه های منفی مکرر با کاهش میزان رضایت از زندگی ،افزایش میزان افسردگی و عزت نفس پایین تر
همراه است (کراس ،وردوین ،دمیرالپ 4و دیگران .)3007 ،به طور کلی در توجیه این نتیجه می توان گفت که عضویت در سایت های مختلف
شبکه ی اجتماعی به دلیل رویارویی بیشتر با پروفایل های آنالین دیگران و تغییر وضعیت دوستان و مشاهده ی شادی هایشان نظیر تصاویر
تعطیالت و تولد و غیره ،در شرایطی که برای نوجوان امکان فراهم شدن چنین شرایطی وجود نداشته باشد ،منجر به احساس حسادت و در پی
آن احساس تنهایی ،سرخوردگی ،عصبانیت و کاهش میزان رضایت از زندگی خواهد شد؛ دراین شرایط خودشفقت ورزی باال می تواند شرایطی
برای نوجوانان فراهم کند تا احساسات مثبت نسبت به خودشان را بدون درگیری در ارزیابی های شخصی خشن ،تجربه کنند و با کاهش نشخوار
فکری منفی مربوط به یک کمبود درک شده ،احساسات پریشان کننده را تنظیم کنند.
فرضیه ی سوم که پیش بینی می کرد ،بین مقایسه ی اجتماعی منفی و نارضایتی از تصویر بدنی در کاربران شبکه های اجتماعی دختر
مقطع متوسطه رابطه ی معنی داری وجود دارد  ،تایید شد .این یافته ها با تحقیقات قبلی مطابقت دارد؛ طبق تحقیقات انجام گرفته مقایسه
های اجتماعی مبتنی بر ظاهر ،نقش مهمی در نارضایتی از بدن ایفا می کنند که به دلیل ارزیابی های نامطلوب در مورد وزن ،سایز یا شکل
آن ،در مقایسه با همساالن یا تصاویر رسانه ای است (گروز ،لوین و مورن .)3003،به طور کلی در توجیه این نتیجه می توان گفت که عضویت
در سایت های مختلف شبکه ی اجتماعی به علت رویارویی بیشتر با پروفایل های آنالین دیگران و درگیر شدن در مقایسه های ناآگاهانه منجر
به مقایسه های اجتماعی منفی بیشتر و نارضایتی بیشتر از تصویر بدنی خواهد شد.
از جمله محدودیت های تحقیق این بود که پرسشنامه های این تحقیق به صورت خودگزارش دهی بود و ممکن است شرکت کنندگان
این تحقیق ،وضعیت خود را مطلوب تر از وضعیت واقعی نشان داده باشند و پاسخ های کاذبی به پرسشنامه ها داده باشند .همچنین ممکن
است پیش زمینه های آسیب شناسی روانی (افسردگی ،اضطراب و ،)..نقش مهمی در نتایج منفی مرتبط با تحقیق داشته باشد .بنابر این پیشنهاد
می گردد به منظور تجزیه و تحلیل رابطه ی پیچیده ی بین این متغیرها ،طرحهای تحقیقی متنوعی مورد استفاده قرار گیرد؛ چون تا به امروز،
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س ایت های شبکه ی اجتماعی به وسیله ی طرح تحقیق مقطعی مورد مطالعه قرار گرفته اند .محدودیت بالقوه ی این روش این است که محققان
قادر به تعیین این مساله نیستند که آیا پیش زمینه های آسیب شناسی روانی ،نقش مهمی در نتایج منفی مرتبط با عضویت در سایت های
شبکه ی اجتماعی ایفا می کنند یا خیر .مطالعات طولی ممکن است به محققان در تایید این مساله که سایت های شبکه ی اجتماعی به احتمال
زیاد ،تاثیرات مضری بر بهزیستی روانی نوجوانان در مراحل مختلف رشد آن ها می گذارد ،کمک کنند.
آموزش و ارتقای سواد رسانه ای از طریق تشکیل کمپین های سواد رسانه ای توسط آموزش و پرورش به منظور افزایش دانش و مهارت
های مقابله ای دانش آموزان ،تکنیک های درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی؛ تمرکز صریح و روشن در پذیرش خود و احساسات خود بدون قضاوت
و با نگرش مشفقانه می توانند در محافظت از نوجوانان در برابر عواقب منفی سایت های شبکه ی اجتماعی تاثیرگذار باشند.
باتوجه به نو بودن موضوع و همچنین دسترسی روزافزون همگان به گوشی های هوشمند و همه گیر شدن استفاده از شبکه های
اجتماعی در فضای اینترنت ،به راستی می طلبد تمامی علوم و خصوصا علوم انسانی و رفتاری به جد به مطالعه ی همه جانبه ی متغیرهای
درگیر از جوانب مختلف در این حیطه ی پیچیده اجتماعی و فردی که کامال و هرروز بیشتر تمام جنبه های زندگی را در برمی گیرد ،بپردازند
تا در نهایت منجر به افزایش بهزیستی روانی و سواد رسانه ای در کاربران شده تا بلکه هرچه بیشتر تکنولوژی را در خدمت بهروزی انسان
درآوریم.
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