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Objectives Early maladaptive schemas are self-destructive emotional and cognitive patterns that have 
been formed at the beginning of development and are repeated in life. Since early maladaptive schemas 
can be the most predictive of addiction and social networking addiction is also considered as an injury or 
complication. This study aimed to determine the relationship between early maladaptive schemas and 
social network addiction among students.
Methods This cross-sectional study was performed on 350 students of Semnan University of Medical Sci-
ences. In this study, Yang’s Short Form Questionnaire and the questionnaire of social network s addiction 
based on mobile were used. Data were analyzed by the Chi-square test and logistic regression.
Results There were 186 (53.2%) students who had social network addiction. Of them, 215 (61.4%) had 
at least one early maladaptive schema. The gender of the woman (OR=0.35, P=0.021), age over 21 years 
(OR=0.56, P<0.001), the formation of the schema of recognition (OR=0.54, P=0.01) and the formation of 
the schema entitlement (OR=0.47, P=0.002) with the reduction and the formation of the schema of so-
cial isolation / emotional inhibition (OR=2.94, P=0.006) was accompanied with increasing of the chance 
of being addicted to social networks.
Conclusion The results showed that some of the individual characteristics and the formation of some of 
the schemas are associated with decreasing and increasing the chance of addiction to social networks. 
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Extended Abstract

1. Introduction

ccess to the Internet is increasingly easy due 
to advances in mobile technology and the 
prevalence of smartphones [1, 2]. Social 
Network Sites (SNSs) are virtual communi-
ties where users can create individual public 

profiles, interact with real-life friends, and meet other peo-
ple based on shared interests [3].

Compared to the general population, teenagers and stu-
dents are the most frequent users of SNSs [4]. Kuss & 
Griffiths also found that between 55% and 82% of teenag-
ers and young adults use SNSs regularly [5]. Kim and et 
al.’s study has shown that seeking friends, social support, 
information, and entertainment were found to be the most 
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significant motivations for SNSs usage in a sample of 589 
undergraduate students [6].

 Addiction to SNSs is an international issue with numer-
ous Methods of measurement [7]. The transition from nor-
mal to problematic SNSs use occurs when SNS is viewed 
by the individual as an important (or even exclusive) mech-
anism to relieve stress, loneliness, or depression [8]. 

Tang & Koh’s study showed that 29.5% of Singapor-
ean college students possess SNS addiction [10]. Early 
maladaptive schema evolves in early childhood through 
negative experiences with key characters in one’s life. 
Maladaptive schemas are the cognitive infrastructures 
that lead to the formation of irrational beliefs. Early mal-
adaptive schema has a profound effect on thought, feel-
ing, behaviors, and the way people interact with others 
[14]. Maladaptive schemas are not directly responsible 
for personality disorders, although, they increase one’s 
vulnerability toward disorders [15]. Therefore, a hypoth-
esis was formulated: there is a significant relationship be-
tween the early maladaptive schema and SNSs addiction.

Given the concerns outlined above, the present study at-
tempted to find an academic answer to the above hypoth-
esis. Such knowledge will also inform more effective in-
tervention of problematic use of SNSs, and prevention of 
the development of addiction to SNSs among medical and 
allied health students.

2. Methods

This cross-sectional study was performed on medical and 
allied medical science students of Semnan University of 
Medical Sciences in 2019. Sampling was done by stratified 
random. The sample size was 384 people based on the Co-
chran formula. In this study, Yang Schema Questionnaire 
and Mobile-based Social Network Addiction Questionnaire 
were used as data collection tools.

3. Results

A total of 215 students (61.4%) had at least one early mal-
adaptive schema, while 135 (38.6%) had no maladaptive 
schema. The mean score of early maladaptive schemas for 
students was 188.22±41.66 and 45 (12.9%) of them had a 

Table 1. Association between early maladaptive schemas items and addictive initiatives to mobile social networks in terms of crude and 
adjusted odds ratio (OR)

Variables
   No. (%)

Simple Model Multiple Model Reduced Model

Crude OR P Adjusted 
OR P Adjusted 

OR

95%CI
PHealthy 

Users
Addicted 

Users Lower Upper

Sex (Female) 124 (75.6) 95 (51.1) 0.33 <0.001 0.37 <0.001 0.35 0.215 0.58 <0.001

Age (>21) 64 (40.2) 51 (27.4) 0.56 0.016 0.55 0.019 0.56 0.35 0.91 0.021

Failure 1 (0.6) 4 (2.2) 2.14 0.022 1.43 0.336 - - - -

Social Isolation 2 (1.2) 994.8) 2.24 0.026 2.88 0.011 2.94 1.36 6.37 0.006

Emotional depriva-
tion 15 (9.1) 31 (16.7) 1.22 0.454 - - - - - -

Defectiveness 8 (4.9) 11 (5.9) 1.60 0.036 1.12 0.671 - - - -

Draw attention 34 (20.7) 25 (13.4) 0.55 0.007 0.54 0.014 0.54 0.33 0.86 0.010

Clutter 9 (5.5) 16 (8.6) 1.17 0.565 - - - - - -

Detachment 11 (6.7) 16 (8.6) 1.45 0.179 0.99 0.999 - - - -

Vulnerability to harm 9 (5.5) 16 (8.6) 0.76 0.330 - - - - - -

Self-sacrifice 7 (4.3) 11 (5.9) 1.90 0.024 1.64 0.144 1.68 0.90 3.16 0.102

Punishment / unfair 
standards 37 (22.6) 28 (15.1) 0.067 0.080 0.68 0.147 - - - -

Merit 51 (31.1) 33 (17.7) 0.48 0.001 0.52 0.009 0.47 0.29 0.76 0.002

Mistrust 34 (20.7) 36 (19.4) 1.007 0.975 - - - - - -



230

Summer 2020, Volume 26, Number 2
Iranian Journal of
PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY

score higher than average. The mean (or median) score for 
all domains (except the guided by others/attention) in stu-
dents with addiction to social networks was higher so that 
the difference in the scheme of detachment and exclusion 
(P=0.004), guided by others (P=0.024), and self-regulation 
and impaired performance (P=0.002) were significant. The 
female gender (OR=0.35, P=0.021), age over 21 years 
(OR=0.56, P<0.001), the formation of the schema of recog-
nition (OR=0.54, P=0.01), and the formation of the schema 
entitlement (OR=0.47, P=0.002) with the reduction and the 
formation of the schema of social isolation/emotional inhi-
bition (OR=2.94, P=0.006) was accompanied with increas-
ing of the chance of being addicted to social networks.

4. Discussion

The results of this study, on the one hand, showed that 
social network addiction is a complex phenomenon that 
is related to psychological, social, and cultural factors; on 
the other hand, it showed the depth and complexity of early 
maladaptive schemas in challenges and phenomena among 
young people, especially students. Given the emergence of 
new technologies in the future, these results enable us to 
further root out future trends among young people and de-
velop strategies for intervention programs such as schema 
therapy to prevent and treat the problems among young 
people. Thus, educational institutions can guide the use of 
social networks among students to improve education.
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اهداف طرح واره های ناسازگار اولیه، الگوهای هیجانی و شناختی خود آسیب رسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفته  و 
در زندگی تکرار می شوند و از آنجایی که طرح واره های ناسازگار اولیه بیشترین پیش بینی کننده برای استعداد اعتیاد می توانند باشند و اعتیاد به 
شبکه های اجتماعی هم به عنوان یک آسیب یا عارضه مطرح است، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین طرح واره ناسازگار اولیه با اعتیاد به 

شبکه های اجتماعی در بین دانشجویان انجام شد.
مواد و روش ها این مطالعه از نوع مقطعی بوده که روی نمونه ای شامل 350 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان با روش تصادفی 
طبقه ای (بر اساس سال ورود و دانشکده) انجام شد. نسخه سوم فرم کوتاه پرسش نامه طرح واره یانگ و پرسش نامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی 
مبتنی بر موبایل به عنوان ابزار استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و به وسیله آزمون کای دو و رگرسیون لجستیک تحلیل 

شدند. مقدار P کمتر از 0/05 در آزمون ها معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها 186 نفر (53/2 درصد) اعتیاد به شبکه های اجتماعی داشتند. در 215 نفر (61/4 درصد) حداقل یک طرح واره ناسازگاری اولیه وجود 
داشت. یافته ها بین زن بودن (OR=0/35 ، P=0/021)، داشتن سن باالتر از 21 سال (OR=0/56،P<0/001 )، طرح واره هدایت شدن توسط 
دیگران (OR=0/54 ،P=0/01)، طرح واره استحقاق (OR=0/47 ،P=0/002) و طرح واره انزوای اجتماعی (OR=2/94 ،P=0/006) با اعتیاد به 

شبکه های اجتماعی، رابطه معنا داری را نشان دادند.
نتیجه گیری نتایج نشان داد برخی از ویژگی های فردی و شکل گیری برخی از طرح واره ها با کاهش و افزایش شانس اعتیاد به شبکه های اجتماعی 

همراه است.

کلیدواژه ها: 
طرح واره ناسازگار اولیه، 

اعتیاد، سایت های شبکه های 
اجتماعی، دانشجویان
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مقدمه

از  استفاده  فراوانی  و  سیار  فناوری های  پیشرفت  با   
گوشی های هوشمند، دسترسی به اینترنت بسیار راحت شده 
هوشمند  گوشی های  طریق  از  اجتماعی  شبکه های  و  است 
شبکه های   .[1، 2] است  شده  معرفی  وجوانان  نوجوانان  به 
اجتماعی فضای ارتباطی مجازی هستند که کاربران می توانند 
افراد  یا  خود  دوستان  با  فردی،  کاربری  حساب های  ایجاد  با 
با  با توجه به گرایش های خود  برقرار کنند و  ارتباط  حقیقی 

دیگران مالقات مجازی داشته باشند [3]. 

جوانان و دانشجویان بیشترین کاربران شبکه های اجتماعی 
هستند [4]. گریفیث و کاس در مطالعه خود دریافتند که 55 

درصد نوجوانان و 82 درصد جوانان به طور منظم از سامانه های 
و  کیم  مطالعه   .[5] می کنند  استفاده  اجتماعی  شبکه های 
پیدا کردن دوستان،  برای  داد که جست وجو  نشان  همکاران 
حمایت اجتماعی، کسب اطالعات و سرگرمی، بیشترین انگیزه 
استفاده از شبکه های اجتماعی در بین دانشجویان در مقطع 

کارشناسی بوده است [6]. 

اعتیاد به شبکه های اجتماعی یک مشکل بین المللی است [7]. 
اعتیاد یا استفاده بیمارگونه از شبکه های اجتماعی زمانی اتفاق 
می افتد که کاربر به طور غیرمعمول و به منظور رفع استرس، 
تنهایی یا افسردگی از آن ها استفاده کند [8]. امروزه اینترنت 
یکی از نمودهای تمدن در جهان محسوب می شود. تعداد کاربران 
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میلیارد   3/3 حدود  ژوئن 2015  تا  جهان  سراسر  در  اینترنت 
اینترنت در  نفوذ  این اساس، ضریب  بر  نفر گزارش شده است 
دنیا 45 درصد جمعیت است [9]. مطالعه که و تانگ نشان داد 
که 29/5 درصد دانشجویان سنگاپوری به شبکه های اجتماعی 
اعتیاد داشتند [10]. مطالعه فرقانی و مهاجری نشان داد که این  
استفاده بیش از اندازه از شبکه های مجازی می تواند منجر به تغییر 
در سبک زندگی از قبیل تغییر در تعامالت و ارتباطات در بین 
جوانان شود [11]. شیوع اعتیاد به اینترنت در ایران، 3/8 درصد 
در دانش آموزان دبیرستانی، 10/8 درصد در دانشجویان پزشکی 
و 22/8 درصد در کاربران اینترنت در جمعیت عمومي گزارش 

شده است. 

در سایت آمار جهانی اینترنت، ضریب نفوذ اینترنت در ایران 
57/2 درصد گزارش شده است [9]. با توجه به اینکه در کشورمان 
تشکیل مي دهند،  دانشجویان  را  قشر جوان  از  بخش عظیمي 
مي توان گفت دانشگاه رویدادي مهـم و بسیار حساس در زندگي 
نیروهاي کارآمد و فعال جوان در هر کشوري به شمار مي رود 
و  اجتماعي  روابط  در  زیادي  تغییرات  با  اغلب  آن  به  ورود  که 
فردي آن ها همراه است. با توجه به اینکه دانشجویان جهت انجام 
تکالیف یا مطالعه و تحقیق، ساعات بي شماري را به استفاده از 
اینترنت مي گذرانند، استفاده ناصحیح از اینترنت و جست وجوهاي 
کنجکاوانه دانشجویان به صورت بي هدف و بي برنامه نه تنهـا آن ها 
را از رسالت اصلي اینترنت در دانشگاه دور مي کند، بلکه به دلیـل 
ایجـاد نـوعي اعتیـاد بـه اینترنت و صرف بیشترین زمان اوقـات 
فراغـت آن ها، مـي توانـد عواقـب نـامطلوبي بـراي دانشجویان در 

پي داشته باشد [12].

رشته  در  تحصیل  به  شاغل  دانشجویان  اینکه  به  توجه  .با 
و  بهداشت  توسعه  برای  آن  به  وابسته  رشته های  و  پزشکی 
از  آن ها  بین  در  مشکل  این  می شوند،  تربیت  جامعه  درمان 
برای  می تواند  آن  عوارض  و  است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت 

جامعه تبعات نامطلوبی به همراه داشته باشد [13]. 

بر  روان شناختی مشتمل  ناسازگار سازه های   طرح واره های 
افراد دیگر هستند که در  و  دنیا  ما درباره خودمان،  باورهای 
نتیجه تعامل بین ناکامی نیازهای اساسی دوران کودکی، خلق 
طرح واره ها  می آیند.  وجود  به  اولیه  محیط  و  فطری  خوی  و 
شناخت هایی  و  هیجانات  بدنی،  احساسات  خاطرات،  شامل 
می شوند که در کودکی شکل می گیرند و در طول زندگی فرد 
گسترش پیدا می کنند. این طرح واره ها اغلب در دوران کودکی 

نقش و عملکردی سازگارانه دارند [14].

طرح واره های ناسازگار اولیه مسئول مستقیم پیدایش اختالالت 
شخصیتی محسوب نمی شوند، اما می توانند با آن ارتباط تنگاتنگی 
داشته باشند و آسیب پذیری فرد را در زمینه این اختالالت افزایش 
دهند [15]. اعتیاد به شبکه های اجتماعی به عنوان یک آسیب و 

عوارض ناشی از آن می تواند با اختالالت شخصیتی در ارتباط باشد. 
نتایج مطالعه باربرا و همکاران نشان داد که تمایل زیاد و اعتیاد آور 
به استفاده از شبکه های اجتماعی در بین جوانانی که گرایش به 

خودشیفتگی داشتند بیشتر دیده شده است [16]. 

همچنین مطالعه شایق و همکاران نشان داد که اعتیاد به اینترنت 
با تیپ های شخصیتي درون گرا و افرادی که رفـتارهای احساسـي 
دارند، ارتباط دارد [17]. بری و لندرز نشان داده اند که افراد دلپذیر، با 
وجدان و برون گرا گرایش کمتري به استفاده از اینترنت دارند [18]. 
بالوگرن و اهالن در تحقیقی دریافتند میان برون گرایي و خوشایندي 
کارکنان  بین  در  اینترنت  از  مفرط  استفاده  با  روان رنجورخویي  و 

ارتباط معني داري وجود دارد [19 ]. 

مطالعات انجام شده در ایران بیشتر به اعتیاد به اینترنت که از 
میلیون ها شبکه خصوصی، عمومی، دانشگاهی، تجاری و دولتی در 
اندازه های محلی و کوچک تا جهانی و بسیار بزرگ تشکیل شده 
 است، پرداخته اند و نتایج آن مطالعات، اعتیاد به شبکه های اجتماعی 
در بین دانشجویان و ارتباط آن با طرح واره ها را به وضوح و اخص 
از  جدیـدي  نسـل  مجـازي،  اجتماعي  شبکه هاي  نداده اند.  نشان 
وب سـایت هـایی هستند که در آن ها صدها کاربر بر اساس گرایشات 
شخصی یا شغلی شان به صورت مجازي دور یکدیگر جمع مـي شـوند 
و اتاق گفت وگویی را برای بحث و تبادل اطالعات تشکیل می دهند 
و  فـردي  آسـیب هـاي  آن ها می تواند  از  اندازه  از  بیش  استفاده  و 
اجتماعي را به همراه داشته باشند. تنها یک مطالعه در ارتباط با 
نقش میانجی طرح واره ها در اعتیاد به شبکه های اجتماعی در بین 
دانشجویان انجام شده است و هیچ مطالعه دیگری در ایران یافته های 
مطالعه مذکور را تأیید نکرده است. به عبارت دیگر، مطالعه دیگری در 
ایران وجود ندارد که از طریق مدل سازی و با نشان دادن متغیر های 
به  اعتیاد  به  ابتال  از نظر شانس  تعدیل کننده، دانشجویان پرخطر 
شبکه های اجتماعی را شناسایی کرده باشد و با اطمینان به این سؤال 
پژوهشی که شکل گیری کدام طرح واره، خطر اعتیاد به شبکه های 
اجتماعی آنالین را در بین دانشجویان افزایش می دهد؟، پاسخ داده 
باشد. بنابراین انجام مطالعه بیشتر برای بررسی تأثیر شکل گیری 
طرح واره ها در اعتیاد به شبکه های اجتماعی در محیط های آکادمیک 

ضروری به نظر می رسد.

با توجه به خأل پژوهشی فوق و وجود ارتباط طرح واره های ناسازگار 
اولیه و اختالالت شخصیتی از یکسو و نیز ارتباط بین ویژگی های 
شخصیتی و اعتیاد به شبکه های مجازی از سویی دیگر، یک فرضیه 
می تواند این طور بیان شود که بین طرح واره های ناسازگار اولیه با 
دیگر  بیان  به  دارد.  وجود  رابطه  اجتماعی  شبکه های  به  اعتیاد 
طرح واره ها در بروز اعتیاد به شبکه های اجتماعی تأثیر گذار هستند. 
مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین طرح واره های ناسازگار اولیه با 
اعتیاد به شبکه های اجتماعی در بین دانشجویان یکی از دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور به منظور یافتن راه هایی برای پیشگیری مؤثرتر از 

این نوع اعتیاد در بین دانشجویان گروه پزشکی  انجام شد. 
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روش

این مطالعه در قالب یک پژوهش مقطعی پس از تصویب در 
کمیته اخالق دانشگاه روی دانشجویان دو دانشکده پزشکی و 
پیراپیزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1398-1397 
انجام شد. نمونه گیری با روش تصادفی طبقه ای (بر اساس سال 
ورود و دانشکده) انجام شد. در مرحله اول تعداد دانشجویان هر 
به عنوان طبقات استخراج شد.  به تفکیک ورودی ها  دانشکده 
در گام دوم متناسب با حجم هر طبقه، تعداد نمونه مرتبط با 
آن طبقه نیز معین شد. به لیست شماره های دانشجویی در هر 
طبقه کد نسبت داده شد و سپس بر اساس جدول اعداد تصادفی 
و در هر طبقه بیش از 20 درصد نمونه الزم، دانشجو انتخاب 
شد تا در صورت بی پاسخی شماره دانشجویی بعدی جایگزین 
شود. حجم نمونه بر اساس فرمول تعداد نمونه برای برآورد نسبت 
(فرمول شماره 1) استخراج شد. تنها معیار خروج عدم رضایت در 
مشارکت بود که در این صورت شماره دانشجویی نفر جایگزین از 

قبل تعیین شده بود.

.1

دو  از  جمعیت شناختی  اطالعات  بر  عالوه  مطالعه  این  در   
پرسش نامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شد که روایی 

و پایایی هر دو قباًل تأیید شده است. 

پرسش نامه ي طرح واره  یانگ (نسخه ي سوم فرم کوتاه)1: این 
پرسش نامه که توسط یانـگ (2005) ساخته شده است، ابزاري 
طرحـ واره  هجده  سـنجش  بـراي  گویـه  نود  بـا  خود گزارشـی 
فرض شده توسط یانگ در پنج حیطه است. هریک از گویه ها با 
یک طیف لیکرت 6 درجه ای (1= در مورد من کاماًل غلط است، 
تا 6= در مورد من کاماًل صحیح است) درجه بندي می شوند. به 
منظور سنجش طرح واره در بررسی بالینی از طریق پرسش نامه  
حاضر، در جلـسه  درمـان، درمانگر در مورد آیتم هایی که نمره  
بـه  بیمـار  بـا  اسـت،  به آن ها داده شده  یا 6)  باال (معموالً 5 
بحث می پردازد تا دقیقاً طرح واره ها مشخص شوند. یافتن دو گویه 
داراي بیـشترین نمـره بـراي هر طرح واره به این طریق، معموالً 
براي تأیید اینکه آن طرح واره وجود دارد، کفایت می کند. پایایی 
ایـن پرسـش نامه بـا محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 0/97 گزارش 

شده است.

ابزار نخست مورد استفاده در مطالعه، نسخه سوم فرم کوتاه 
همکاران  و  غیاثی  توسط  که  بود  یانگ  طرح واره  پرسش نامه 
ضریب  که  است  شده  روان سنجی  و  برگردان  فارسی  زبان  به 

1. Young Schema Questionnaire

آلفاي کرونباخ 0/94، میزان ویژگي بین 0/57 تا 0/73، میزان 
حساسیت بین 51/20 تا 64/60 و میزان روایي هم زمان 0/64 
براي عامل های استخراج شده به دست آمد. همچنین یافته هاي 
پژوهش نشان داد نقاط برش عامل ها به منظور تشخیص سرندي 
توسط پرسش نامه طرح واره یانگ (نسخه سوم فرم کوتاه)، قدرت 
تشخیص بین دو گروه افراد بالیني و غیربالیني را دارد [20]. این 
پرسش نامه شامل 68 سؤال است که طرح واره های ناسازگاری را 
در 5 حیطه اصلی و 12 حیطه فرعی مورد بررسی قرار می دهد. 
حیطه های اصلی: طرح واره های انفصال و طرد شامل 24 گویه و 
4 حیطه فرعی (شکست / وابستگی، انزوای اجتماعی / بازداری 
هیجانی، محرومیت هیجانی و نقص)، طرح وارهای هدایت شدن 
توسط دیگران شامل 6 گویه و یک حیطه فرعی (جلب توجه)، 
و 3  طرح واره های خودگردانی عملکرد مختل شامل 16 گویه 
در  آسیب پذیری  و  ترک شدگی  (به هم ریختگی،  فرعی  حیطه 
برابر ضرر و بیماری)، طرح واره های گوش به زنگی بیش از حد و 
بازداری شامل 13 گویه و 2 حیطه فرعی (خود  را قربانی کردن و 
تنبیه / معیارهای ناعادالنه ) و طرح واره های حد و مرزهای مختل 
شامل 9 گویه و 2 حیطه فرعی (استحقاق و بی اعتمادی). برای 
تکمیل این پرسش نامه شرکت کنندگان الزم است نظرات خود را 
درمقیاس لیکرت ( از درمورد من کاماًل غلط است =1 تا در مورد 
من کاماًل صحیح است=6) گزارش کنند. جمع نمرات بیشتر به 

معنای شکل گیری بیشتر طرح واره ها در فرد به طور کلی است. 

مبتنی  اجتماعی  به شبکه های  اعتیاد  ابزار دوم، پرسش نامه 
و  و همکاران طراحی  توسط خواجه احمدی  بود که  موبایل  بر 
روایی محتوای آن  اعتباریابی شده است که شاخص و نسبت 
تحلیل عامل  اساس  بر  ترتیب 0/95 و 0/86 محاسبه شد.  به 
اکتشافی تعداد گویه های پرسش نامه به 23 گویه تقلیل یافت 
و ابعاد پرسش نامه در چهار عامل عملکرد فردی، مدیریت  زمان، 
 57/470 پیش بینی  توان  با  اجتماعی،  روابط  و  خودکنترلی 
دسته بندی شدند. پایایی درونی با ضریب آلفای کرونباخ 0/92 
محاسبه شد [21]. این پرسش نامه شامل 23 گویه و 4 حیطه 
فردی)،  (عملکرد  گویه  با 9  اول  است. حیطه  دسته بندی شده 
با 4 گویه  با 6 گویه (مدیریت زمان)، حیطه سوم  حیطه دوم 
(خودکنترلی) و حیطه چهارم با 4 گویه (روابط اجتماعی). در این 
پرسش نامه نیز نظرات در مقیاس لیکرت ( از کاماًل مخالفم =1 
تا کاماًل موافقم=5) گزارش می شود. نمره نهایی با جمع نمرات 
معنای  به  از68  باالتر  نمره  و کسب  آمد  به دست  منظور شده 
داشتن درجات مرزی تا شدید اعتیاد به شبکه های اجتماعی بود. 
داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و به وسیله آزمون 
کای دو و رگرسیون لجستیک تحلیل شدند. مقدار P کمتر از 

0/05 در آزمون ها معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها  
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از بین 384 پرسش نامه توزیع شده، 350 دانشجو پرسش نامه را 
به درستی تکمیل کردند و به محقق برگرداندند (درصد بی پاسخی 
8/8 درصد) که 219 نفر (62/6 درصد) از ایشان زن بودند. میانگین 
(±انحراف معیار) سنی دانشجویان 21سال (2/4±) بود. 215 نفر 
(61/4درصد) از دانشجویان در رشته های مختلف پیراپزشکی و در 
مقطع کارشناسی درس می خواندند و بقیه دانشجوی پزشکی در 

مقطع دکترای حرفه ای بودند (جدول شماره 1). 

 186 نفر (53/2 درصد) از دانشجویان اعتیاد به شبکه های 
اجتماعی داشتند. در 215 نفر (61/4 درصد) از دانشجویان واجد، 
حداقل یک طرح واره ناسازگاری اولیه شکل گرفته بود، در حالی که 
در 135نفر (38/6 درصد) از ایشان هیچ یک از طرح واره ها شکل 
نگرفته بود. میانگین نمره کلی طرح واره ناسازگاری اولیه  برای 
درصد)   12/9) نفر   45 و  بود   (± 41/66 )  188/22 دانشجویان 
 1 شماره  جدول  داشتند.  میانگین  از  بیشتر  نمره ای  ایشان  از 
سنی،  توزیع   2 شماره  جدول  و  دانشجویان  فردی  ویژگی های 
را در دانشجویان  اولیه  ناسازگار  نمرات طرح واره های  جنسی و 
معتاد به شبکه های اجتماعی و سالم نشان می دهد. میانگین (یا 
میانه) نمره برای همه حیطه ها (به جز حیطه هدایت شدن توسط 
دیگران / جلب توجه) در دانشجویان دارای اعتیاد به شبکه های 
اجتماعی از نظر عددی بیشتر بود؛ به طوری که این تفاوت در  
طرح واره های انفصال و طرد (P=0/004)، هدایت شدن توسط 
دیگران/ جلب توجه (P=0/024) و خود گردانی و عملکرد مختل 

(P=0/002) معنی دار بودند (جدول شماره 2). 

هریک  تفکیک  به  طرح واره ها  شکل گیری  فراوانی  توزیع 
به  اعتیاد  دارای  و  سالم  گروه  دو  در  دوازده گانه  حیطه های  از 

شبکه های اجتماعی در جدول شماره 3 نشان داده شده است. 
ناسازگار  طرح واره های  بین  ارتباط   3 شماره  جدول  همچنین 
اولیه شکل گرفته و اعتیاد به شبکه های اجتماعی بر اساس نتایج 
مدل های گرسیون لجستیک با و بدون تطبیق سن و جنس را 
نشان می دهد. همان طور که در جدول شماره 3 قابل مالحظه 
است با عنایت به نتایج به دست آمده از مدل کاهش یافته نهایی، 
چهار ویژگی جنسیت (OR=0/35 ، P=0/021)، سن افراد 21 
هدایت  طرح واره  شکل گیری   ،  (OR=0/56،P  <0/001) سال 
و   (OR=0/54  ،P=0/01) توجه  جلب   / دیگران  توسط  شدن 
با   (OR=0/47  ،P=0/002) استحقاق  طرح واره  شکل گیری 
کاهش و شکل گیری طرح واره انزوای اجتماعی / بازداری هیجانی  
(OR=2/94 ،P=0/006) و با افزایش شانس اعتیاد به شبکه های 

اجتماعی همراهی دارد. 

بحث 

یافته های این مطالعه ارتباط معنی داری میان جنسیت و سن با  
طرح واره و اعتیاد به اینترنت نشان داد؛ به طوری که مطرح کننده  
مشکل بیشتر در مردان و سنین پایین  تر بوده است. نتایج مطالعه 
ما از نظر تفاوت در دو جنس، مخالف با مطالعه بهشتیان و همکاران 
است. نتایج آن ها مطالعه نشان داد دانشجویان دختر دانشگاه های 
این  در   .[22] بودند  معتاد  اینترنت  به  پسران  از  بیش  دولتی 
خصوص ممکن است سوگیري ها و ارزش هـاي جنسـیتي حاکم 
بر خانواده و جامعه، نقش داشته باشند؛ چراکه علی رغم تمایـل 
روزافـزون دختـران در جهـت اثبات کفایت و نقش جنسیتي 
خویش به عنوان عضـو جامعـه [12]، پسران با محدودیت هاي 
کمتري در مورد ارتباط های اجتماعی شامل استفاده از اینترنت 

جدول 1. توزیع فراوانی دانشجویان شرکت کننده در مطالعه از نظر ویژگی های فردی

تعداد )درصد( گروه هاویژگی های فردی 

جنسیت
)37/4( 131مرد

)62/6( 219زن

سن
)33/4( 117 باالی21 سال

)66/6( 21233 سال و پایین تر

مقطع تحصیلی
)61/4( 215کارشناسی

)38/6( 135دکترای حرفه ای

اعتیاد به شبکه های اجتماعی
)53/2( 186بله

)46/8( 164خیر

شکل گیری حداقل یک طرح واره ناسازگاری اولیه
)61/4( 215بله

)38/6( 135خیر
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از سوی خانواده و جامعه مواجه هستند؛ بنابراین زمان بیشتری 
برای استفاده از اینترنت دارند. همراهی سن با افزایش ارتباط های 
برای  قابل طرح  نیز می تواند دلیل  واقعی  اجتماعی در محیط 

بیشتر بودن مشکل در سنین پایین  تر باشد.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد بین انزوای اجتماعی از 
حوزه های بریدگی و طرد با اعتیاد به شبکه های اجتماعی رابطه 
مثبت و معنادار وجود داشت؛ به طوری که با تطبیق اثرات سن و 
جنس و شکل گیری طرح واره انزوای اجتماعی / بازداری هیجانی 
با اثر سایر متغیرها، شانس قرار گرفتن فرد در گروه افراد معتاد 
نزدیک به سه برابر افزایش می  یابد. به عبارت دیگر انزوای اجتماعی 
در دانشجویانی به وجود آمده که به دریافت محبت و برقراري 
این  و  بوده  بی اعتماد  ارضاکننده،  شیوه  به  اطرافیان  با  ارتباط 

بی اعتمـادي موجب می شود که روابط اجتماعی خود را کم کنند 
[23] و از طرفی هم به دلیل بازداری هیجانی و به منظور اجتناب 
دست  از  و  شرمندگی  احساس  دیگران،  توسط  شدن  طرد  از 
دادن کنترل بر تکانه های شخصی، نسبت به اعمال احساسات و 
ارتباطات خودانگیخته خود به صورت افراطی بازداری کنند و از 
این رو به شبکه های اجتماعی روی آورند. نتایج مطالعات وینر و 
همکاران و وفایی و همکاران نشان داده است که انزوای اجتماعی 
به دلیل بی اعتمادی در ایجاد ارتباط با دیگران یک عامل مؤثر 
برای رخداد رفتارهای پرخطر و اعتیاد آور نظیر اعتیاد به الکل و 
هروئین است [25،24 ]. در توضیح نتیجه حاصل از مطالعه حاضر 
نیز می توان گفت چون انزوای اجتماعی بیشتر در دانشجویانی به 
وجود می آید که به دریافت محبت و برقراري ارتباط با اطرافیان 
به شیوه ارضاکننده، بی اعتماد هستند، این بی اعتمـادي موجب 

جدول 2. توزیع سنی ، جنسی و نمرات طرح واره های ناسازگار اولیه بین دانشجویان معتاد به شبکه های اجتماعی و سالم

آماره تعداد و میانگین±انحراف معیار یا میانه )دامنه میان چارکی( 
ویژگی ها

مقدار پی z یا x2 یا t کاربران معتاد )186نفر(  کاربران سالم)164نفر(  تعداد کل )350نفر( 

<0/001 0/253 91 و 95 40 و 124 131 و 219 جنس )مرد و زن( 

0/018 2/366 )22 و20( 20 )22 و20( 21 )22و20( 21 سن

0/061 1/88 192/17 ± 38/25 183/74 ± 44/93 188/22 ± 41/66 نمرات طرح واره ها 

0/004 2/90 )73 و 49( 59 )67/75 و 45( 53/5 )69/25و 47( 57 انفصال و طرد

0/102 1/63 )33 و 21( 26 )30 و 20/25( 25 )32و21( 26 شکست / وابستگی

0/106 1/617 )18و 11/75( 15 )17و 10( 14 )18و11( 14 انزوای اجتماعی / بازداری هیجانی

0/003 2/925 )14 و 7( 11 )13 و 4( 8 )14و6( 10 محرومیت هیجانی

0/002 3/065 )10 و 5( 7 )9 و 4( 6 )10و4( 6 نقص

0/024 2/253 )24 و 15( 19 )26 و 17( 22 )25و15( 21 هدایت شدن توسط دیگران / جلب توجه

0/002 3/065 )53 و 34( 44 )51/75 و 28( 36 )52/25و30( 42 خود گردانی و عملکرد مختل

0/001 3/268 )24 و 14( 19 )22/75 و 10/25( 15 )24و12( 17 به هم ریختگی

0/005 2/784 )11 و 6( 8/5 )10 و 4( 7 )11و5( 7 ترک شدگی

0/152 1/433 )19 و 12( 15 )20/75 و9( 14 )20و11( 15 آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری

0/186 1/326 39/20 ± 10/62 37/63 ± 11/54 38/46 ± 11/07 گوش به زنگی بیش از حد و بازداری

0/001 3/248 )28 و 17( 23 )26/75 و 14( 19 )27و15( 21 خود را قربانی کردن

0/041 2/044 )19 و 12( 16 )21 و 13/25( 17 )20و13( 17 تنبیه / معیارهای ناعادالنه

0/064 1/857 28/66 ± 7/92 30/30 ± 8/51  29/43 ± 8/23 حد و مرزهای مختل

0/002 3/092 )20 و 13( 16 )22 و 14( 18 )21و13( 17 استحقاق

0/633 0/477 )15 و 10( 12 )15 و 9( 12 )15 و 10( 12 بی اعتمادی
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شبکه ای  به  و  کنند  کم  را  خود  اجتماعی  روابط  که  می شود 
اجتماعی روی آورند [23].

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که طرح واره جلب توجه 
بیشتر در بین کاربران سالم نقش بسته است؛ یعنی رابطه معنادار 
هدایت شدن  از حوزه  توجه  بین طرح واره جلب  معکوسی  اما 
به شبکه های اجتماعی وجود داشت.  اعتیاد  با  توسط دیگران، 
این طرح واره که از حوزه دیگر جهت مندی است، تمرکز افراطی 
بر تمایالت، احساسات و پاسخ های دیگران دارد؛ به گونه ای که 
نتایج  راستا،  این  در  می شود.  گرفته  نادیده  فرد  خود  نیازهای 
مطالعه جابلونسکی و همکاران هم نشان داد که توجه طلبی در 
ایجاد افسردگی که باعث اعتیاد به الکل در افراد می شود، در بین 

معتادین به الکل تأثیر نداشته است [26]. 

زنـدگی  اجتناب ناپـذیر،  و  متناقض  گونه اي  به  طرح واره هـا 
که  می کشانند  کودکی  دوران  ناگوار  بـه شرایط  را  بزرگسـالی 
افرادی که  زیان  آور است [27].  بیماران  براي  اوقات  بیشتر  در 

طرح واره جلب توجه دارند، دست یابی به تأیید یا توجه دیگران 
را سرلوحه زندگی خود قرار می دهند و احساس ارزشمندی آن ها 
بیشتر به واکنش دیگران بستگی دارد تا واکنش های خودشان 
در  بودن  از  افراد  از  این دسته  نظر می رسد  به  بنابراین  [28]؛ 
اجتماع استقبال کرده و حس اجتماعی مورد نیاز را از افراد اطراف 
خود به دست می آورند؛ بنابراین اعتیاد به شبکه های اجتماعی در 

این افراد کاهش می یابد.

شکل گرفتن طرح واره استحقاق با تطبیق سایر اثرات، شانس 
قرار گرفتن فرد را در گروه معتادین تا 52 درصد کاهش می دهد. 
نتایج مطالعه بهشتیان برخالف مطالعه حاضر بود. یافته های آن 
مطالعه نشان داد با توجه به نمره میانگین طرح واره استحقاق در 
بین صد نفر از دانشجویان دختر معتاد به اینترنت، این طرح واره 
در بین دانشجویان دختر معتاد شکل گرفته بود [22]. همچنین 
نتایج مطالعه کریمی و همکاران در ارتباط با مقایسه طرح واره های 
ناسازگار اولیه بین 115 نفر از بیماران مصرف کننده مواد افیونی 

جدول 3. ارتباط بین شکل گیری طرح واره های ناسازگار اولیه و اعتیاد به شبکه های اجتماعی بر اساس مدل های رگرسیون لجستیک 

مدل نهایی تعداد )درصد(

ویژگی
P

فاصله اطمینان 95 
درصد نسبت شانس 

تطبیق یافته
ضریب 

B
آماره 
والد

کاربران معتاد 
)186 نفر(

کاربران سالم 
)164 نفر(

حد پایین حد باال

<0/001 0/21 0/58
0/35

-1/05 12/36
95 )51/1( 124 )75/6( زن

جنسیت
1 91 )48/9( 40 )24/4( مرد

0/021 0/35 0/91
0/56

-0/57 5/37
51 )27/4( 66 )40/2( باالی 21 سال

سن 
1 135 )72/6( 98 )58/8( 21 سال و کمتر

- - - - - - 4 )2/2( 1 )0/6( شکست / وابستگی 

0/006 1/36 6/37 2/94 1/07 6/26 9 )4/8( 2 )1/2( انزوای اجتماعی / بازداری هیجانی

- - - - - - 31 )16/7( 15 )9/1( محرومیت هیجانی

- - - - - - 11 )5/9( 8 )4/9( نقص

0/010 0/33 0/86 0/54 -0/61 4/31 25 )13/4( 34 )20/7( جلب توجه

- - - - - - 16 )8/6( 9 )5/5( به هم ریختگی

- - - - - - 16 )8/6( 11 )6/7( ترک شدگی

- - - - - - 16 )8/6( 9 )5/5( آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری

0/102 0/90 3/16 1/68 0/51 3/79 11 )5/9( 7 )4/3( خودقربانی

- - - - - - 28 )15/1( 37 )22/6( تنبیه / معیارهای ناعادالنه

0/002 0/29 0/76 0/47 -0/75 6/24 33 )17/7( 51 )31/1( استحقاق

- - - - - - 36 )19/4( 34 )20/7( بی اعتمادی
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و تحریک کننده، نشان داد که طرح واره استحقاق به مراتب در بین 
مصرف کنندگان مواد تحریک کننده نقش بسته بود [29]. شاید 
علت این تفاوت یافته ها با نتایج مطالعه حاضر به از یکسو به خاطر 
تفاوت ماهیت اعتیاد در این دو مطالعه و از سوی دیگر تعداد 
محدود شرکت کنندگان در مطالعات قبلی باشد؛ چنان که در آن 
مطالعات فقط بین 100 تا 115 نفر از جامعه آماری در مطالعه 
شرکت کرده بودند. در حالی که در مطالعه حاضر 350 نفر از 

دانشجویان در مطالعه شرکت کردند. 

با توجه به اینکه افرادی که دارای طرح واره استحقاق هستند،  
عمدتاً برای منافع ثانویه از قبیل کسب شهرت و موفقیت و قرار 
گرفتن در شرایط عالی با دیگران ارتباط برقرار می کنند [25]، 
به نظر می رسد شبکه های اجتماعی در ابتدا چنین بستری را 
برایشان فراهم کنند، ولی به دلیل عدم توفیق این افراد در تداوم 
و برقراری روابط مستمر، دریافت این منافع ثانویه در شبکه های 
اجتماعی در بین این دسته از افراد به سرعت پایان یافته و آن ها 
رغبتی برای حضور در شبکه های اجتماعی نشان نمی دهند و به 
همین دلیل افراد با این طرح واره کمتر از سایر افراد دچار اعتیاد 

به شبکه های اجتماعی می شوند. 

اینکه  ابتدا  داشت.  متعددی  محدودیت های  مطالعه  این 
شبکه های اجتماعی به عنوان یک وب سایت کلی بدون توجه به 
نوع شبکه اجتماعی در نظر گرفته شده بود و اعتیاد به هریک از 
شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار نگرفت. به نظر می رسد باید 
اعتیاد به انواع شبکه های اجتماعی و فعالیت های مرتبط با آن ها 
در بین دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه صرفاً در 
یک دانشگاه انجام پذیرفت و تعمیم پذیری نتایج آن برای سایر 
با احتیاط صورت پذیرد. همچنین این مطالعه  دانشگاه ها باید 
صرفاً روی دانشجویان انجام شد؛ بنابراین نمی توان نتایج آن را 
به تمامی جوانان تعمیم داد. انجام یک مطالعه جامع و گسترده 
منجر خواهد شد تا بتوان نتایج یافته های این مطالعه را به سایر 
دانشگاه ها و جوانان تعمیم داد. این تحقیق یک مطالعه مقطعی 
خود اظهاری بود؛ به نظر می رسد انجام یک مطالعه کمی و کیفی 
(تحلیل محتوا) بهتر بتواند تأثیر طرح واره های ناسازگار اولیه را در 

بروز اعتیاد به شبکه های اجتماعی نشان دهد. 

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد اعتیاد به شبکه های اجتماعی با 
می تواند  امر  این  که  است  مرتبط  اولیه  ناسازگار  طرح واره های 
به ویژه  جوانان،  بین  در  موجود  پدیده های  و  چالش ها  بروز  در 
دانشجویان نقش داشته باشد. با توجه پدیدار شدن فناوری های 
نوین در آینده، این نتایج ما را قادر می  کند تا گرایش های آتی 
بیشتر ریشه یابی کنیم و راهکارهایی جهت  را  بین جوانان  در 
برنامه های مداخالتی نظیر طرح واره درمانی برای پیشگیری و 
درمان چنین معضالتی در بین جوانان در نظر بگیریم؛ به طوری 

که مؤسسات آموزشی بتوانند استفاده از شبکه های اجتماعی در 
بین دانشجویان را در جهت بهبود آموزش هدایت کنند. 
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