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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سه صفت تيره شخصيتی با خودافشاگری اينترنتی در
دانشجويان میباشد .جامعه آماری شامل تمامی دانشجويان دوره کارشناسی دانشگاه محقق اردبيلی
میباشد که از بين آنها  125نفر ( 325دختر و  200پسر) به روش نمونهگيری تصادفی -طبقهای
نسبتی ،انتخاب و به پرسشنامه خودافشاگری اينترنتی (نگرشها و ايدهها ،عاليق و ساليق ،کار يا
مطالعه ،پول و دارايی ،شخصيت و ظاهربدنی) و سه صفت تيره شخصيتی (خودشيفتگی ،ماکياوليسم و
جامعهستيزی) پاسخ دادند .دادههای پژوهش ،با روشهای ضريب همبستگی پيرسون و رگرسيون
چندگانه گام به گام تجزيه و تحليل شد .نتايج ضريب همبستگی پيرسون نشان داد که بين ماکياوليسم با
سه زيرمولفه خودافشاگریِ اينترنتی شامل کار يا مطالعه ،شخصيت ،ظاهربدنی و خودافشاگری اينترنتی
کل و بين صفت شخصيتی جامعه ستيزی با زيرمولفه ظاهربدنی و خودافشاگری اينترنتی کل همبستگی
مثبت وجود دارد .بين صفت شخصيتی خودشيفتگی با زيرمؤلفههای عاليق و ساليق ،کار يا مطالعه،
 دکتری روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبيلی (نويسنده مسئول)
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شخصيت و خودافشاگری اينترنتی کل همبستگی مثبت وجود دارد .تحليل رگرسيون چندگانه گام بهگام
نشان داد که از بين سه صفت شخصيتی تيره ،دو صفت خودشيفتگی و ماکياوليسم ،به ترتيب قویترين
پيشبينیکنندههای خودافشاگری اينترنتی است .با توجه به نتايج اين پژوهش ،نقش دو صفت شخصيتی
تيره ،خودشيفتگی و ماکياوليسم در خودافشاگری اينترنتی مورد تأييد قرار گرفت ،اين يافته میتواند در
پی بردن به عاليق و ويژگیهای شخصيتی افراد با خودافشاگريی باال در فضای مجازی و افزايش
آگاهی و پيشگيری از برخی سودجويیهای اين افراد به کاربران اينترنتی به ويژه دانشجويان کمک کند.

کلید واژگان :خودشيفتگی ،ماکياوليسم ،جامعه ستيزی ،خودافشاگری اينترنتی

مقدمه
با رشد فزاينده استفاده از اينترنت به عنوان وسيله ارتباطی جديد ،بعضی محققان پيشنهاد
کرده اند که اينترنت يک محيط اجتماعی جايگزين برای شکل دادن ،ابقا و حتی پايان ارتباطات
چهره به چهره را فراهم کرده است (يوم و هارا ،)2002 ،3تا جايی که در مقايسه با ارتباطات
چهره به چهره در دنيای واقعی ،افراد در شرايط و موقعيتهای مجازی ،ميزان بااليی از
خودافشاگری را نشان میدهند (لوين2000 ،2؛ جوينوسن.)2003 ،1
بر طبق آمار ارايه شده توسط آمار جهانی اينترنت ،)2030( 0کشور ايران در بين بيست
کشورِ نخست جهان از نظر تعداد کاربران اينترنتی قرار دارد ،بطوریکه در دسامبر  2031کشور
ايران با جمعيت  00ميليونی 05 ،ميليون کاربر اينترنتی داشت که معادل  55/2درصد از
جمعيت اين کشور است ،به طوریکه در سال  2000تعداد کاربران ايرانی  250000نفر بوده و
اين مقدار در سال  2031با رشد  32900درصد بعد از کشورهای نيجريه و ويتنام بيشترين
رشد را در جهان داشته است .در راستای افزايش کاربران اينترنتی در کشور ما عضويتها در
شبکههای اجتماعی نيز با چنين شتابی در حال رشد است ،بهطوریکه در سال  3191تعداد
ايرانيان عضو در شبکه اجتماعی وايبر  9/5ميليون نفر ،فيس بوک  5ميليون نفر ،وی چت تا
Yum & Hara
Levine
Joinson
)Internet World Stats (IWS

1234-

رابطه صفات تیره شخصیت و خودافشاگری اینترنتی در دانشجویان

951

قبل از فيلتر شدن  0ميليون نفر ،واتس آپ  1و نيم ميليون نفر و اينستاگرام  1ميليون نفر
گزارش شده است (جنتی ،3191 ،به نقل از حسينزاده .)3190 ،با توجه به چنين رشدی بايد
مطالعه جنبههای مختلف مرتبط با اين مساله نيز با اين سرعت رشد يابد چرا که گسترش
فضای مجازی نيز مانند ساير تحوالت و پيشرفتها ،پيامدها و آثار مثبت و منفی خود را دارد.
يکی از اين عوامل که بايد بررسی شود خودافشاگری 3است ،خودافشاگری در فضای مجازی
و اينترنت  -اشتراک گذاشتن اطالعات شخصی خود با افراد ديگر يا گروههای مختلف و در
فضای غيرمجازی به اشتراک گذاشتن اطالعاتی از خود و جزئيات زندگی خصوصی خود در
روابط رودر روی خود با ديگران است (آتريل.)2032 ،2
مطالعات حاکی از اين است که گمنامی ،عاليق مشترک و فقدان حضور فيزيکی ،عوامل
کمککننده اساسی به خودافشاگری اينترنتی است (مککنا ،گرين و گليسون2002 ،1؛
هندرسون و گيلدينگ .)2000 ،0با اين وجود اگرچه خودافشاگری اطالعات شخصی به افراد
ديگر به صورت آنالين در مقايسه با شرايط چهره به چهره ،الزاما ميزان آسيبپذيری را افزايش
نمیدهد (بن -زو )2001 ،5اما افرادی با ويژگیهای شخصيتی خاص و با اهداف منفعتطلبانه
ممکن است از اعتماد و صميمت ايجاد شده به نفع خود بهرهمند شوند ،چرا که افراد با نمره
باالی خودافشاگری در ارتباطات آنالين ،بعد از رد و بدل شدن چندين ايميل ،جزئيات
صميمانهای را آشکار میکنند (پارکز و فلويد.)3992 ،2
با توجه به ماهيت ارتباطی و اجتماعی شبکههای مجازی ،اخيرا سهم ويژگیهای شخصيتی
در نوع استفاده کاربران از اين فضای مجازی مورد توجه محققان قرار گرفته است (سامنر،
بايرز ،بوچور و پارک ،)2032 ،2در اين راستا بيشتر پژوهشها به ارتباط بين ويژگیهای پنج
عامل شخصيتی و خودافشاگری اينترنتی پرداخته و سازههای شخصيتی جامعه ناپسند کمتر
Self- disclosure
Atrill
McKenna, Green, & Gleason
Henderson & Gilding
Ben-Ze’ev
Parks & Floyd
Sumner, Byers, Boochever, & Park
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مورد توجه بوده است (سامنر و همکاران.)2032 ،
سه صفت تيره شخصيت واژهای است که توصيفکننده مجموعهای از صفات شخصيتی
نامطلوب اجتماعی شامل خودشيفتگی ،ماکياوليسم و جامعهستيزی است (پالوس و ويليامز،3
 .)2002تحقيقات روی اين سه بعد شخصيت در دهههای گذشته به صورت روز افزونی
افزايش يافته است .خودشيفتگی به صورت حس خوداستحقاقی ،تسلط و خود بزرگبينی،
تمرکز برخود ،فقدان همدلی و نياز به تحسين مشخص میشود (کارلسون ،وازير و اوتمنس،2
 .)2033خودشيفتگی به عنوان يک ويژگی شخصيتی ،به طور معمول با عزت نفس تورم يافته،
خود محوری ،حس بیهمتايی ،قدرت و اقتدار مشخص است (فاستر و کمپل .)2002 ،1افرادی
که نمره بااليی در خودشيفتگی دارند نياز اساسی و پايداری برای توجه و تحسين دارند و
تمايل دارند تا دستآوردهايشان را بزرگنمايی کرده و ديدگاه متعصبانهای نسبت به توانايی
خود داشته باشند (کارلسون و همکاران .)2033 ،خودشيفتگی با سطح باالی برونگرايی و
گشودگی به تجربه (کارلسون و همکاران ،)2033 ،سطح پايين اضطراب اجتماعی ،افسردگی،
گناه و شرمندگی همراه است (توينگ 0و کمپل)2001 ،؛ و اين افراد از روابط اجتماعی به
عنوان وسيلهای برای نشان دادن خود استفاده میکنند (بوفاردی 5و کمپل .)2000 ،افراد با
ويژگی ماکياوليسم در روابط بين فردی ،فريبکار ،شرور و برونريز هستند (مکهاسکی،2
 .)2003aاين افراد دارای ويژگیهايی همچون سودجويی اجتماعی و فرصتطلبی هستند که
اين ويژگیها باعث شکست آنها در روابط بين فردی و ازدواج میشود ،همچنين افراد
با اين ويژگی تمايل دارند تا رفتارهای تکانشی جنسی و تظاهر در دوست داشتن داشته
باشند (مکهاسکی ،)2003b ،مردان دارای اين ويژگی شرکای جنسی متعدد ،رفتارهای جنسی
زودرس و تمايل به جعل در عشق دارند (مکهاسکی .)2003b ،سومين صفت شخصيتی
تيره ،جامعهستيزی با ويژگیهای شرارت ،فقدان همدلی ،رفتارهای بیقيد و اجباری
Paulhus & Williams
Carlson, Vazire, & Oltmanns
Foster & Campbell
Twenge
Buffardi
McHoskey
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(هير ،)2001 ،3الگوهای بينفردی استثمارگرانه جنسی و فريبکارانه (پالوس و ويليامز )2002 ،
همراه است .جامعهستيزها ميزان بااليی از شرکای جنسی ،ميزان باالی شکست در روابط،
روابط جنسی زودرس و ميزان جذابيت مرتبط با خود و شريک جنسی را بيش از حد گزارش
میکنند (ويسر ،پوزبون ،بوگارت و آشتون.)2030 ،2
تحقيق مهدیزاده ( )2030نشان داد که بين ميزان باالی استفاده از اينترنت و خودشيفتگی
ارتباط وجود دارد و اينترنت يک سکوی پرشی برای اين افراد است تا ارتباطات خود را
گسترش داده و توجه بيشتری دريافت کنند .همچنين تحقيقات ديگر نشان دادهاند که افراد
دارای خودشيفتگی باال بيشتر تمايل دارند تا در محيطهای مجازی خودشان را درگير کرده و
خودشان را بهتر از آنچه که هستند نشان دهند (مهدیزاده2030 ،؛ کارپنتر2033 ،1؛ اونگ و
آنگ ،ليم ،گو ،لی و گوا.)2033 ،0
در حوزه ارتباط بين ماکياوليسم و خودافشاگری نتايج مطالعات مبهم است ،به عنوان مثال
جونز ،نيکل و اسميت )3929( 5دريافتند که مردان با ويژگی ماکياول باال ،در محيط مجازی
تمايل بيشتر به خودافشاگری دارند .درحالی که دينگلر -دوهون و برون )3902( 2دريافتند که
مردان با ويژگی ماکياول پايين در همين محيطها ميزان خوافشاگری باال دارند .يافته ديگری
نشان داد که افراد با ويژگی ماکياول در موقعيتهايی که مستلزم تعاون و همکاری است نسبت
به محيطهای رقابتی بيشتر تمايل به خودافشايی دارند (جونز و همکاران .)3929 ،هر چند که
پژوهشهايی در ارتباط با صفات شخصيتی تيره در داخل کشور مورد توجه بوده است (افخم
ابراهيمی ،بيرشک و مکنون )3102 ،با اين وجود در ارتباط بين خودافشاگری و جامعهستيزی،
پژوهشی داخلی و خارجی که مستقيما به ارتباط اين متغيرها بپردازد توسط محقق يافت نشد.
در پژوهشی ،بوچور )2032( 2دريافت افرادی که در آزمون خودگزارشی جامعهستيزی نمرات
Hare
Visser, Pozzebon, Bogaert, & Ashton
Carpenter
Ong, Ang, Lim, Goh, Lee, & Chua
Jones, Nickel, & Schmidt
Dingler-Duhon, & Brown
Bucher
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بااليی دارند ،در فضای مجازی از کلمات توهينآميز و کلمات مرتبط با خشم که همگی
نشاندهنده نقص در هيجانات و ميزان پايين توافقپذيری است ،استفاده میکنند.
بنابراين با توجه به مطالب بيان شده و نبود مطالعهای داخلی و خارجی که در برگيرنده
ارتباط سه صفت تيره شخصيتی با خودافشاگری اينترنتی باشد و با توجه به وجود تناقضات در
پژوهشهای مرتبط قبلی ،پژوهش حاضر در صدد پاسخگويی به اين سؤال است که آيا بين سه
صفت تيره شخصيتی با خودافشاگری اينترنتی در دانشجويان ارتباط وجود دارد.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
پژوهش حاضر توصيفی -همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود .جامعهی آماری اين
پژوهش شامل تمامی دانشجويان مقطع کارشناسی دانشگاه محقق اردبيلی در سال تحصيلی
 91-90بودند که طبق اطالعات اخذ شده از مرکز آمار دانشگاه  2000نفر بودند .حجم نمونه
پژوهش حاضر بر اساس جدول کرجسی ،مورگان و کوهن( 3به نقل از تقیزاده122 ،)3102 ،
نفر تعيين شد که کاربر اينترنت بودند و با در نظر گرفتن جنسيت و گروههای تحصيلی (چهار
گروه علوم انسانی ،علومپايه ،کشاورزی و فنیمهندسی) ،به روش نمونهگيری تصادفی-
طبقهای نسبتی انتخاب شد ،الزم به ذکر است که با در نظر گرفتن احتمال افت پرسشنامهها و
کنارگذاشتن پرسشنامههای بیاعتبار يا بدون پاسخ ،حجم نمونه برای اجرا  000نفر انتخاب و
پژوهشگر ابتدا با معرفی خود و ضمن تشکر از دانشجويان از اينکه وقت خود را در اختيار او
قرار دادهاند ،توضيحات الزم را در مورد چگونگی انجام و تکميل پرسشنامهها به آنها داد و از
آنها خواست با نهايت دقت و صداقت به پاسخگويی پرسشنامهها بپردازند .معيارهای ورود به
پژوهش شامل دانشجوی دوره کارشناسی بودن و استفاده روزانه از اينترنت ،بود.

ابزارهای پژوهش
پرسشنامه سه صفت تیره شخصیت :اين پرسشنامه  32آيتمی توسط جوناسون و
1- Krejcie, Morgan, & Cohen
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وبستر )2030( 3ساخته شده است که شامل سه زيرمولفه خودشيفتگی ،ماکياوليسم و جامعه
ستيزی است .اين پرسشنامه روی يک مقياس  5درجهای ليکرت اندازهگيری میشود ( =3کامالً
مخالفم؛  =5کامالً موافقم) .جوناسون و وبستر ( )2030ويژگیهای روانسنجی اين پرسشنامه
شامل ،اعتبار افتراقی ،همزمان ،سازه و آزمون -بازآزمون را در  0مطالعه مورد آزمون قرار دادند.
اين مطالعهها در مجموع  3005شرکت کننده داشت .نتايج اين پژوهش نشان داد که اين
پرسشنامه با پرخاشگری ،ناسازگاری و ازدواجهای کوتاه مدت ارتباط دارد .طبق گزارش
سازندگان ،اين پرسشنامه ويژگیهای روانسنجی مناسبی در تمام مطالعات داشته است و
مطالعات متعددی که انجام دادند ميزان آلفای کرونباخ ماکياوليسم از  ،0/22-0/22جامعهستيزی
از  0/22-0/29و خودشيفتگی از  0/20-0/05گزارش کردند (جوناسون و وبستر .)2030 ،در
پژوهش حاضر پايايی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در مقياس خودشيفته ،0/21
جامعهستيزی  0/25و ماکياوليسم  0/22به دست آمد.
پرسشنامه خودافشایی اینترنتی :اين پرسشنامه  25آيتمی توسط جرارد و الساکو)3950( 2
ساخته شده است .اين پرسشنامه خودافشايی دانشجويان در فضای مجازی را در  5زيرمؤلفه،
شامل :خودافشايی در مورد نگرشها و ايدهها ،عاليق و ساليق ،کار يا مطالعه ،پول و دارايی،
شخصيت و ظاهربدنی است را میسنجد .در اين مقياس برای هر زيرمولفه  5آيتم وجود دارد
و از آنجايی که نمونه پژوهشی دانشجويان بودند و در بين دانشجويان مباحث مرتبط با پول و
دارايی کمتر مورد بحث است سؤاالت مربوط به پول حذف گرديد .پاسخ دهندگان به سؤاالت
مربوط در سه طيف هرگز افشا نمیکنم (نمره  ،)0به طور کلی افشا میکنم (نمره  )3و با
جزئيات و کامل صحبت میکنم (نمره  )2پاسخ میدهند .لو )2000( 1آلفای کرونباخ برای 5
زيرمولفه را بين  0/20نا  0/92برآورد کرده است .در پژوهش حاضر در ابتدا جهت بررسی
روايی زبانشناختی پرسشنامه  25سوالی خودافشايی با روش ترجمه مستقيم (ترجمه انگليسی
به فارسی) توسط دو نفر از اساتيد مسلط به زبان انگليسی که درحوزه روانشناسی فعاليت
1- Jonason & Webster
2- Jourard & Lasakow
3- luo
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میکردند ،به صورت جداگانه ترجمه گرديد .سپس ضمن مقايسه متن دو نسخه ترجمه ،يک
نسخه فارسی تهيه گرديد .در اين گام ،هدف کسب اطمينان از اين موضوع بود که سؤالهای
پرسشنامه هيچ نوع ابهامی ندارند و وقتی متخصصان يا افراد مختلف آن را میخوانند ،میتوانند
از سؤاالت آن به درک مشترکی دست يابند .در مرحله بعد ترجمه معکوس (ترجمه فارسی به
انگليسی) توسط يک نفر از اساتيد مسلط به زبان انگليسی که از محتوای پرسشنامه اوليه
اطالعی نداشت ،انجام شد .در گام آخر با مقايسه دو نسخه تهيه شده فارسی و انگليسی
اصالحات مورد نياز در ترجمه فارسی اعمال گرديد .بدين ترتيب نسخه فارسی پرسشنامه
خودافشايی  25سؤالی آماده و برای مطالعه آزمايشی جهت بررسی روايی صوری و ساير
مشکالت احتمالی روی  10نفر از نمونههای در دسترس انجام شد .هيچ گونه مشکلی از نظر
درک سؤاالت ،از طرف پاسخ دهندگان گزارش نشد .در پژوهش حاضر جهت بررسی همسانی
درونی به روش آلفای کرونباخ برای زيرمؤلفه نگرش و عقايد ،عاليق و ساليق ،کار يا مطالعه،
شخصيت ،ظاهر بدنی و خودافشاگری کل به ترتيب  0/05 ،0/05 ،0/29 ،0/20 ،0/20و 0/00
به دست آمد.

یافتههای تحقیق
در نمونهی مورد بررسی 320 ،نفر ( 50درصد دختر و  02درصد پسر) در رشته علوم
انسانی 02 ،نفر ( 23درصد دختر و  19درصد پسر) در رشته علوم پايه 02 ،نفر ( 03درصد
دختر و  59درصد پسر) در رشته کشاورزی و  01نفر ( 10درصد دختر و  22درصد پسر) در
رشته فنی -مهندسی مشغول به تحصيل بودند .در مجموع  325نفر ( 02/2درصد) از نمونهی
مورد بررسی ،دختر و  200نفر ( 51/0درصد) پسر به عنوان نمونهی آماری قابل قبول ،مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفتند .ميانگين سنی نمونهها  20/32و انحراف معيار آنها  3/11به
دست آمد.
در جدول  3ميانگين و انحراف استاندارد سه صفت تيره شخصيت و خودافشاگری اينترنتی
و زير مؤلفههای آن آمده است.

رابطه صفات تیره شخصیت و خودافشاگری اینترنتی در دانشجویان

965

جدول .3
ميانگين و انحراف استاندارد سه صفت تيره شخصيت و خودافشاگری اينترنتی
متغیرها

مولفهها

میانگین

انحراف معیار

سه صفت تيره شخصيت

ماکياوليسم
جامعهستيزی
خودشيفتگی

1/20
0/00
9/02

1/00
1/20
5/19

نگرش و عقايد
عاليق و ساليق
کار يا مطالعه
شخصيت
ظاهر بدنی
خودافشاگری کل

1/00
5/22
0/32
0/32
1/00
23/02

2/53
2/95
2/03
1/02
2/92
33/39

خودافشاگری اينترنتی

با توجه به مندرجات جدول ( )3از بين سه صفت تيره شخصيتی ،صفت خودشيفتگی
( ،)9/02و صفت ماکياوليسم ( )1/20به ترتيب کمترين و بيشترين مقدار را به خود اختصاص
دادهاند؛ همچنين از بين زيرمولفههای خودافشاگری اينترنتی ،زير مؤلفه عاليق و ساليق ()5/22
و ظاهر بدنی ( )1/00به ترتيب بيشترين و کمترين ميانگين را داشتند.
جدول .2
ضرايب همبستگی بين سه صفت تيره شخصيت با خودافشاگری اينترنتی
متغیرها

عقاید و
نگرشها

عالیق و
سالیق

کار یا
مطالعه

شخصیت

ظاهر
بدنی

خودافشاگری
اینترنتی(کل)

ماکياوليسم

0/090

0/005

**0/350

**0/323

**0/320

**0/350

جامعهستيزی

0/005

-0/002

0/300

0/009

*

0/312

*

خودشيفتگی

0/012

*0/320

**0/232

**200

0/301

**0/239

**p<0/03

0/320
*p<0/05

همان طور که در جدول  2مشاهده میشود بين ماکياوليسم با کار يا مطالعه ،شخصيت،
ظاهر بدنی و خودافشاگری اينترنتی کل در سطح  p>0/03همبستگی مثبت و بين جامعهستيزی
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با بدن و خودافشگری اينترنتی کل در سطح  p<0/05همبستگی مثبت وجود دارد .در
نهايت بين خودشيفتگی با عاليق وساليق در سطح  p<0/05و با کار يا مطالعه ،شخصيت و
خودافشاگری اينترنتی کل در سطح  p>0/03همبستگی مثبت وجود دارد.
جدول .1
خالصه مدل رگرسيون و مشخصههای آماری سه صفت تيره شخصيت بر خودافشاگری اينترنتی
متغیرهای پیش بینی
مقدار ثابت

R2

b

SEB

Beta

32/93

3/22

-

F

t
***31/03

خودشيفتگی

35/12 0/230 0/332 0/050 0/002

*** 1/92

ماکياوليسم

30/92 0/319 0/300 0/052 0/022

** 2/53

***p<0/003

**p<0/03

*p<0/05

از ميان سه صفت تيره شخصيت ،خودشيفتگی و ماکياوليسم برای تبيين خودافشاگری
اينترنتی در طی دو گام وارد معادله شدند ،به طوری که متغير خودشيفتگی به عنوان اولين و
قویترين متغير ( )F=35/12و متغير ماکياوليسم به عنوان متغير بعدی ( )F=30/92وارد معادله
شدند .الگوهای وارد شده به معادله 0/0220 ،از واريانس متغير خودافشاگری اينترنتی را تبيين
میکنند که اين مقدار در سطح  p>0/003معنیدار هستند.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سه صفت تيره شخصيت با خودافشاگری اينترنتی
انجام گرفت .نتايج پژوهش نشان داد که از بين سه صفت تيره شخصيت (خودشيفتگی،
ماکياوليسم و جامعهستيزی) ،دو صفت خودشيفتگی و ماکياوليسم پيشبينی کنندههای
خودافشاگری اينترنتی بودند و صفت جامعهستيزی توان پيشبينی خودافشاگری اينترنتی را
نداشت.
نتايج اين يافته در مورد ارتباط بين صفت شخصيتی خودشيفتگی با خودافشاگری اينترنتی
با يافتههای بوفاردی ،کمپل ( ،)2000مهدی زاده ( ،)2030کارپنتر ( )2033و اونگ و همکاران

رابطه صفات تیره شخصیت و خودافشاگری اینترنتی در دانشجویان

961

( )2033همسو است .در تبيين اين يافته میتوان گفت که افراد با ويژگیهای خودشيفته اغلب
نمايشی و اجتماعی بوده و به تحت نفوذ و سلطه قراردادن ديگران اهميت زيادی قائلند،
ارتباطات آنها کمسطح و يکطرفه بوده و نشاندهنده اين نکته است که اين افراد اعتقادی به
تأثير و نقش ديگران در ارتباطات بين فردی ندارند و در تمامی ارتباطات خود را کنترل کننده
می دانند ،اين کنترل و تحت تأثير قرار دادن ديگران در فضای مجازی افزايش پيدا کرده و منجر
به افزايش خودافشايی در اين افراد میشود (کليفتون ،تورکيمر و اولتمانس.)2009 ،3
همچنين بيشترين تبيينهای خودافشاگری در افراد خودشيفته بر محور نياز به مورد توجه
قرار گرفتن اين افراد تمرکز دارند .به عنوان مثال در پژوهش مهدیزاده ( )2030بين استفاده از
اينترنت و خودشيفتگی ارتباط وجود دارد و اينترنت يک وسيلهای برای گسترش ارتباطات و
دريافت توجه اين افراد است .همچنين تحقيقات کارپنتر ( ،)2033اونگ و همکاران ()2033
نشان دادهاند که افراد دارای خودشيفتگی باال بيشتر تمايل دارند تا در محيطهای مجازی
خودشان را درگير کرده و خود را بهتر از آنچه که هستند نشان دهند ،از طرفی ديگر ممکن
است افراد خودشيفته از خودافشايی اينترنتی برای رسيدن به اين اهداف ،استفاده میکنند.
خودپنداره افراد خودشيفته به قدری شکننده است که آنها دائما به دنبال جلب توجه ،تحسين،
تاييد و دريافت ديدگاه مثبت از جانب ديگران هستند و از آنجايی که برقراری ارتباط به دليل
ماهيت فضای مجازی و گمنامی راحتتر است ،اين افراد در چنين فضايی با برقراری ارتباط
راحتتر و خودافشايی ،توجه ،تحسين و تأييد ديگران را دريافت میکنند .اين پيامد باعث
تبديل شدن اين محيط به يک مکان تقويت کننده برای اين افراد به طبع آن باعث افزايش
خودافشايی میشود (مورف و رودوالت2003 ،2؛ آمس ،رز و اندرسون2002 ،1؛ بوفاردی و
کمپل .)2000 ،از طرف ديگر ،کاپيدزيک )2031( 0دريافت که افراد با نمرههای خودشيفتگی
باال انگيزه بااليی برای انتخاب عکسهای متعدد برای پروفايل شخصی با هدف خودافشايی و
جلب توجه ديگران دارند .بنابراين اين برداشت قابل استنباط است که خودافشايی باالتر در
Cliftona, Turkheimerb, & Oltmannes
Morf & Rhodewalt
Ames, Rose, & Anderson
Kapidzic
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محيطهای مجازی ،اين نياز فرد خوشيفته به دريافت توجه مثبت از جانب ديگران را تقويت
کرده و تسلسل باطلی را شکل میدهد و اين تسلسل باعث جلب توجه مثبت مجدد ديگران
شده و اين دور باطل ادامه پيدا میکند.
در حوزه ارتباط بين ماکياوليسم و خودافشاگری نتايج پژوهش حاضر با يافته های جونز ،و
همکاران ( )3929همسو و با يافتههای دينگلر -دوهون و برون ( )3902ناهمسو است.
خودافشاگری ممکن است با افزايش جذابيت و برجستهسازی افراد با نمره باالی ماکياوليسم
در فضای مجازی ،امکان سوءاستفاده و استثمار ديگران را تسهيل سازد .همچنين خودافشايی،
جايگاه اجتماعی اين افراد و تسلط در گروه را افزايش داده و اين افراد را قادر میسازد تا
ديگران را به راحتی استثمار کرده و آن ها را تحت نفوذ خود قرار دهند (سينگلتون و واکا،3
 .)2002خودافشايی افراد ماکياوليسم میتواند روشی برای کسب اطالعات شخصی از افراد
ديگر و شناسايی نقاط ضعف و قوت اين اشخاص باشد ،تا اين افراد با توجه به ويژگیهايی
سبک ارتباطی بينفردی منفعتطلبانه ،احساس پشيمانی کم ،استثمار و رشد پايين اخالقی
(آروان )2031 ،2از اين اطالعات در آينده به عنوان ابزاری جهت کسب منفعت شخصی
استفاده کنند .همچنين با توجه به ويژگی خودارتقايی کمالگرايانه (شری ،هويت ،بسر ،فلت و
کلين )2002 ،1در افراد ماکياول ،ميزان باالی خودافشايی برای به دست آوردن جايگاه اجتماعی
در دنيای مجازی دور از انتظار نيست.
از آنجايی که افراد جامعه ستيز در روابط بينفردیِ مناسب دچار نقصهای هيجانی ،عدم
سازگاری و توافقپذيری پايين هستند ،اين ويژگیها باعث میشود که اين افراد در ارتباطات
خود در فضای مجازی از کلمات توهينآميز و مرتبط با خشم استفاده کنند و به اين علت
تمايل دارند که خود را مخفی نگه داشته و از افشاگری بپرهيزند (بوچور .)2032 ،عالوه بر
اين ،نبود رابطه بين خودافشاگری و نمره باال در صفت جامعهستيزی میتواند ناشی از مشکل
در ايجاد همدلی و فقدان همدلی (هير )2001 ،و خوددار بودن (کاپالن ،2002 ،0ترجمه فرزين
Singelton & Vacca
Arvan
Sherry, Hewitt, Besser, Flett, & Klein
Kaplan
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رضاعی )3192 ،در روابط بين فردی افراد جامعه ستيز باشد.
از محدوديت پژوهش حاضر ،میتوان به خودگزارشی بودن ابزارهای پژوهشی و محدود
بودن جامعه آماری به دانشجويان دوره کارشناسی اشاره کرد .نتايج پژوهش حاضر میتواند به
متخصصان و مشاوران در شناسايی و حل مشکالت فضای مجازی ديد واقع بينانهتری داده و
دانش موجود در زمينه دنيای مجازی را گسترش دهد .از اين رو ،پيشنهاد میشود مسئوالن و
دستاندرکاران زيربط به شناسايی راهکارهای آموزشی در مورد آسيبشناسی و پيشگيری از
آسيبهای ناشی از خودافشاگری اينترنتی مبادرت نمايند .همچنين با توجه به خالء پژوهشی
در مورد خودافشاگری اينترنتی ،به پژوهشگران آتی پيشنهاد میگردد که ساير متغيرهای
روانشناختی و شخصيتی مرتبط با اين پديده را بر روی گروههای مختلف مورد پژوهش و
بررسی قراردهند .از طرف ديگر با توجه به شرايط زندگی دانشجويان از جمله دسترسی
راحتتر به فضای مجازی ،وابستگی به فضاهای مجازی ،اقتضای سن و نياز به صميميت با
همساالن ،اين قشر بيشتر خودافشاگری کرده و تحت تاثير خودافشاگری ديگران قرار میگيرند،
با توجه به موارد ذکر شده ،اين افراد ديد مثبت و خوشبينانه به خودافشاگری اينترنتی داشته و
بيشتر در معرض فريب و سوءاستفاده ديگران قرار می گيرند ،از اينرو نتايج اين پژوهش
میتواند ديدی واقعبينانهتری به اين قشر دهد.
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