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 چکیده 

ساده انگارانه لف روبرو خواهید شد که  ختبا درجات م  شخصیتی  اختالالت  در دنیای امروز که به هر سو روی بگردانید با انبوهی از  

 اوری   شبکه های مجازی بسیاری ازترین کار در مواجه با آن،  پذیرفتن آن به عنوان یک امر طبیعی است. از جمله با توسعه فن

در شبکه های جویی و تفریح  گاهی آن ها را یک امری برای لذت کنند  که را به اشکال مختلف نمایان می این مشکالت خود

روند زندگی روز مره  برچرا که این نوع مشکالت  به ظاهر تاثیری    و تالشی برای رفع آن ها نمی کنیم انگاریممی    اجتماعی 

درواقع شبکه های اجتماعی عالوه بر این که بر شخصیت افراد تاثیر می گذارند آن را در بین انبوهی از کاربران به اما  ما ندارند

لیارد یوقابلیت های مختلف که تعداد کاربران آن به یک م ن یک شبکه اجتماعی محبوب .اینستاگرام به عنوااشتراک میگذارند 

.در این مقاله تالش شده است که با استفاده گیرد  بمورد برسی و پژوهش قرار    است که باید نفر رسیده است از جمله شبکه های  

در شبکه   اختالالت نو پدید    ودر زندگی روزمره    Bخوشه    شخصیتیاختالالت    میان  به برسی شباهت  از روش مقایسه ای تحلیلی

 اجتماعی اینستاگرام  بپردازیم
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 مقدمه

و ورود هزاران نفر به عنوان عضو جدید در این شبکه ها میتوان گفت اینترنت به صورت مخفیانه    با گسترش شبکه های مجازی  

  مقاله    کتاب ،پایان نامه،  هیچو  از طرفی  (2004ای در حال شکل دادن یک انقالب ارتباطی اجتماعی و اقتصادی است)گرینفیلد،

با اختالالت    اینستاگرام  یعنی تماعی  اج ترین شبکه ها در یکی از محبوب افراد درمورد رابطه و شباهت مشکالت نوپدید 

راگیر ترین  ف از طرفی   منتشر نشده است.  (DSM-5روانی)روانی ذکر شده در  کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت 

این   برکه ها خوانده می شود برقرار است این شب" سرویس شبکه های اجتماعی"چیزی که شکل تعامالت بین فردی، در 

عی  کنند و پیوستن به شبکه های اجتما   از اینترنت نیز حفظ می  واقعیت تمرکز دارند که کاربران زندگی اجتماعی خود را فراتر

نه تنها برای یافتن آشنایان جدید است بلکه تماس با دوستان فعلی نیز از اهداف اصلی آنان به حساب می آید )بوید و  

شخصیت   ماعی مانند اینستاگرام چیزی درموردز افراد گمان می کنند که شبکه های اجتاز طرفی بسیاری ا(2007،الینسون

واقعی افراد بیان نمی کنند اما برعکس همچین گمانی تک تک پست و استوری ها و مطالبی  که در این فضا به اشتراک گذاشته  

این زمینه الزم و ضروری است تا سطح آگاهی  به همین دلیل  پژوهش در   می شود تا حدودی از شخصیت ما را فاش می کند   

   جلو گیری کرد   گسترش مشکالت  افراد را از روند نحوه استفاده از شبکه اجتماعی افزایش داد و از 

 بیان مساله

و همگی معتقدیم که می دانیم  کنیم  م دیگران یا خودمان را توصیف کنیم از واژه شخصیت استفاده می یاغلب وقتی میخواه

، مقاصد    م وقت از واژه من استفاده می کنی چیست .شاید همین طور باشد یک روان شناس اظهار داشت که اگر هر معنی آن 

(اما چیزی که در شبکه های  1954خود را بررسی کنیم ،می توانیم برداشت خوبی از معنی شخصیت داشته باشیم)آدامز، 

چرا که گذاشتن هر عکس و متن و یا فیلم در شبکه های  اجتماعی برای افراد به طور کامل روشن نیست همین مقاصد است 

  شخصیت فرد رقم  متناسب با آن هویت وکه ژه من از شخصیت فرد است اجتماعی به خصوص اینستاگرام بیان کننده  وا

مقاصد افراد در به  اشتراک  صیت واقعی فرد در تعارض است در چنین حالتی سوالی مطرح می شود که   که گاهی با شخ  میخورد

ی می شوند و  چطور شبکه های اجتماعی سبب به وجود آمدن چنین مشکالت نو پدیدگذاشتن زندگی شخصی  خود چیست 

 کنند را فراهم میها  زمینه گسترش آن 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

بسیاری از مشکالت   ت توانس ای به سبک زندگی بدهد. هر چند استفاده از آن است ابعاد تازه شبکه های اجتماعی توانسته 

در این   شبکه های اجتماعی موجود در زندگی را حل نماید، اما نسل بشر را دچار مشکالت متعددی کرده است؛ البته تأثیر 



  های سن، جنس، تحصیالت و ... است؛ مشکالتی زمینه، مستقیم نیست و بیشتر تابع نوع استفاده از آن و نیز بسته به متغیر 

های مختلف  و غیرعلمی، دسترسی به مسائل غیر اخالقی، عدم وجود محدودیت در استفاده برای قشر  نظیر استفاده تفریحی 

   باعث شده تا نوجوانان بیشتر از سایر اقشار جامع با این پدیده نوین درگیر شوند

به خود جذب  اگرام جز محبوب ترین شبکه های اجتماعی است که در سطح جهان کاربران بسیاری را شبکه اجتماعی اینستا

میلیون کاربر رتبه  110منتشر شده ایالت متحده با  Statistaتوسط وب سایت   2018کرده که طبق آماری که در ژانویه   

مار رو  رام است که در سال های جاری این آ استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگمیلیون کاربر رتبه هقتم در  24یک و ایران با

زایش است از طرفی محبوبیت این شبکه در بین نوجوانان و جوانان چندین برابر بزرگساالن است و طوری که بیش از نیمی  به اف

جمعیت توسط این شبکه ها   از  سترده ای ند در نتیجه در بر گرفتن ابعاد گده جوانان و نوجوانان تشکیل میرا از این جمعیت 

 پیش از پیش الزم و ضروری است  مشکالت  برایپزوهش و مطالعات و ایجاد راه حلی 

 ادبیات تحقیق

توسط کوین سیستروم ،مایک کرایگر بنیانگذاری شد این شبکه   2010/اکتبر/ 6اینستاگرام یک شبکه  اجتماعی است که در  

بگذراند و   دهد  تا عکس و ویدیو های خود را به شکل پست با دیگر افراد به اشتراک اجتماعی این امکان را به کاربران می

با افزودن ویژگی  استوری  قابلیت های خود را گسترش داد تا افراد  تمام لحظه های زندگی خود  را به دوستان   2017درسال 

به معنی پیام رسانی   Telegram و Instant Camera ژه اینستاگرام ترکیبی از دو واژهواو آشنایان  خود به اشتراک بگذارند  

 ( 2019)ویکی پدیا. .دوربین استفوری از طریق عکس و 

 اینستاگراماصطالحات  

 پست

های شما در  شود. تمام پست هر عکس یا ویدیوی جدیدی که در اینستاگرام آپلود کنید، یک پست اینستاگرام محسوب می 

گذارند، در فید شما  می های جدیدی که فالوورهایتان به نمایش  شود و تمام پستمی تان نمایش دادهصفحه پروفایل اینستاگرام 

 قابل مشاهده است 

  استوری

به    ۲۰۱۷  سال در که است پرطرفداری هایقابلیت  از استوری  در لغت به معنای “داستان گفتن و روایت کردن” است. استوری 

ساعت عکس یا ویدویی )با محدودیت    ۲۴توانید برای مدت اینستاگرام اضافه شد. این قابلیت به این صورت است که شما می 

 شود. ساعت خود به خود حذف می ۲۴این عکس یا ویدیو بعد از به اشتراک بگذارید که   ثانیه( را با فالوورهای خود  ۱۵



  الیو

رود. شما به صورت زنده و بدون محدودیت  کار می در همین معنی به است. در اینستاگرام نیز الیوای پخش زنده الیو به معن

توانید فیلم بگیرید و با فالوورهای خود به اشتراک بگذارید. تمام کسانی که در حال دیدن الیو شما در اینستاگرام  زمانی می 

ها توسط تمام فالوورهای شما قابل دیدن است.  رند. این کامنت توانند الیک کنند و به صورت آنالین کامنت بگذا هستند می 

 .شودخود حذف میساعت خودبه  ۲۴درست مانند استوری، الیو نیز بعد از  

  الیک

تان را نشان  خواهید این توجه و عالقه الیک کردن در اینستاگرام به این معناست که شما از چیزی خوشتان آمده است و می 

 کنیم. استفاده می دهید. در این حالت از الیک 

  کامنت

پست بیان کنید،  به معنای “اظهارنظر کردن” است. در اینستاگرام نیز هنگامی که بخواهید نظر خود را در مورد یک  کامنت

به کامنت   ها توسط همه قابل دیدن است و امکان پاسختوانید زیر همان پست کامنت بگذارید. دقت کنید که این کامنتمی

 .شما وجود دارد 

  کپشن

شود. در  گویند که زیر یک عکس در کتاب، روزنامه یا برنامۀ تلویزیونی آورده می ای می کپشن به صورت کلی به نوشته 

 .گویندمی  آورید کپشنای که در توضیح عکس می گرام نیز به نوشته اینستا

  فالو

های شخص  ها و فعالیت مندید پستفالو در لغت به معنای “دنبال کردن” است. اصطالح فالو به این معنی است که شما عالقه 

توانید تمام  کنید. اگر فالو کنید و شما را اکسپت کند، می   توانید به پیج او بروید و او را فالوخاصی را دنبال کنید. بنابراین می 

شود. همچنین شما با فالو کردن  نشان داده می  شما  اصلی صفحۀگذارد، در های او را ببینید و هر پست جدیدی که می پست

به معنای هزار است و   K   .اند و یا کامنت گذاشته اندهایی را الیک کردهتوانید ببینید که آنها چه پست اشخاص مختلف می

فالوور داشته باشد،  K 4.5ای کند. برای مثال اگر صفحهاینستاگرام در بخش فالووینگ و فالوور صفحات از آن استفاده می 

 .شودنمی  داده  نمایش بعد به دهگان ارقام  وضعیت  این در. دارد کننده دنبال 4500   در واقع

  فالوور

کنید، شما به  در لغت به معنای دنبال کننده یا تعقیب کننده است. هنگامی که شما پیج کسی را دنبال یا فالو میفالوور 



  شما  کنند نیز به فالوورهای پیجل( می شوید. در مقابل تمام کسانی که پیج شما را فالو )دنبافالوورهای آن پیج اضافه می 

 پیونددمی

  فالویینگ

توانید آنها را  می  کنید، در قسمت فالویینگمعنای پیروی یا تقلید است. وقتی شما دیگران را فالو می در لغت به فالویینگ 

  ها نیز به همین صورت است. فالویینگ هر پیج تعداد کسانی است که توسط آن پیجمشاهده کنید. در مورد بقیه پیج 

 فالوشده اند  

  تگ

های است. گاهی شما در عکس  زدن” است. تگ دقیقا معادل آنالین برچسب در لغت به معنای “برچسب زدن و عالمت  تگ

توانید از قابلیت تگ  اینستاگرام قصد دارید افراد داخل عکس را معرفی کنید و به نام آنها اشاره کنید، در این حالت می 

 ( 2018)ویکی پدیا.  .کنید  استفاده افراد ایسنتاگرام آیدی از  قبل  @  از است کافی کردن تگ  برای. کنید  استفاده  کردن

 شخصیت

نمونه های  به به انسان است در اینجا روانشناسان شده است که دلیل آن نوع نگاه متفاوت  ارائه تعاریف متعددی از شخصیت 

 :آن اشاره می کنیم  از

پویا و سازمان یافته ای از  ،آن را این گونه تعریف می کند : شخصیت مجموعه  ریچارد رایکمن در کتاب نظریه های شخصیت

خصوصیات است که به طرز منحصر به فردی بر شناخت افکار، انگیزه ها و رفتار شخص در وضعیت های مختلف تاثیر می گذارد  

والتر میشل در تعریف شخصیت می گوید : شخصیت الگوی مشخص رفتار اعم از اندیشه و هیجان است که سازگاری فرد را در   ،

گیش مشخص می کند گوردن آلپورت بنیان گذار مطالب نوین شخصیت آن را این گونه تعریف می کند :شخصیت  برابر محیط زند 

تعیین می کند، از طرفی روان شناسان اجتماعی   سازمان پویایی از سیستم های روانی تنی فرد است که رفتار و افکار ویژه او را 

فطری است و سازمان متحرکی از منظومه های روانی و بدنی دردرون  می گوند شخصیت مجموعه ای از استعداد های اکتسابی و 

منظور از سازگاری بدیع،خاص و بی همتا بودن شخصیت هرکس  ی شود،فرد است که سبب سازگاری نو و جدید او با محیط م

ر موقعیت های  یژگی های است که رفتار ،افکار واحساسات فرد را دبه طور کلی میتوان گفت شخصیت ونسبت به دیگری است. 

کند شخصیت به بی همتایی فرد اشاره دارد و در واقع ویژگی های است که باعث تمایز فرد از دیگران    مختلف اجتماعی تعیین می

می شود. شخصیت این امکان را فراهم می کند تا نحوه کنش و واکنش فرد در موقعیت های مختلف اجتماعی را بتوان پیش بینی  

یر می گذارد  فته می شود بر روی ساخت شخصیت تاثت که از خانواده گرنند فرهنگ و وراثزیادی ماکرد . عوامل 

 ( 2007)استوارت، 



  اختالالت روانی

را در انجام امور و ارتباط    ی  فرد   های    قاید پریشانی می شود که  می تواند قابلیت وعاختالالت روانی شامل رفتار ها،  احساسات  

با دیگران مختل کند در اشکال شدید حتی ممکن است فرد را نسبت به دیگران یا خودش خطرناک سازد .از اواسط قرن  

در متون مختلف و به  که ،  که در افراد دیده شده را طبقه بندی کرده است را  انواع مشکالت ذهنی  روان پزشکی  نوزدهم،

ی های روانی که اکنون  آماری بیماریو   (و در راهنمای تشخیصیICDر طبقه بندی بین المللی بیماری ها) طور قابل مالحظه د 

5-DSM     نامیده می شود فرمول بندی شده است. اختالالت شخصیتی از زیر مجموعه های اختالالت روانی به حساب می آید  

که آن  را به این گونه تعریف کرده اند یک الگوی با دوام و پایدار از رفتار و تجربه درونی که به طور قابل مالحظه ای با انتظاراتی  

به دوران نوجوانی یا اوایل بلوغ   آن  شروع که از  شرایط فرهنگی فرد وجود دارد متفاوت ،فراگیر و غیر قابل انعطاف باشد،

مفهوم )خوشه های( اختالالت شخصیتی نیز  برای    III-DSMآسیب دیدگی روحی ونارحتی شود. در کتاب  به    دد  و منجرربرگ 

 اولین بار معرفی شد که در آن انواع اختالالت ،برحسب الگوی عالمتی غالب شان گروه بندی  شدند: 

 یا غیر عادی قلمداد می شوند برای افرادی که عجیب و غریب Aخوشه 

   برای افرادی که نمایشی ،هیجانی ،یا دمدمی قلمداد می شوند  Bخوشه 

 برای افرادی که مضطرب یا وابسته قلمداد می شوند   Cخوشه 

که شامل اختالالت   مورد برسی قرار گرفته  شده است   B خوشه سه مورد از اختالالت به دلیل گستردگی مطالب تنها 

 شخصیتی ضد اجتماعی ، شخصیت نمایشی ،و شخصت خودشیفته می شود  

 شخصیت ضد اجتماعی  . 1

  یی فراگیر از سازگاری اجتماعی ضعیف، فریبکارای، صیت ضد اجتماعی عبارت است از الگووجه مشترک اختالل شخ

  درصد برآورد   2.2ماهه آن در جمعیت عمومی  12میزاناین اختالل شایع بوده و در  و فقدان پشیمانیبزهکاری  تکانشگری،

مراکز روانپزشکی و کانون های صلح و تربیت شایع است)انجمن روان    این اختالل در مردان شایع تر از زنان بوده و در   می شود

 ( 2013پزشکی آمریکا،

  یا سوسیوپات  سایکوپت فرد مبتال به این اختالل با نام های .  سالگی مشخص می شود 15در واقع شخصیت ضد اجتماعی از 

و عدم توانایی تن دادن به هنجارهای اجتماعی با   این اختالل بی توجهی و تجاوز به حقوق دیگران  خوانده می شود در این 

این گونه  گی و ناراحتی  خورد و درد و رنج ، ضرر و زیان به ندرت باعث درماند  چشم میبه    بخش های مختلف قوانین اجتماعی  

 اهمیتی به آن ها نمی دهند.   هم   از طرفی  ومی شود  افراد 



 شخصیت نمایشی

  ی عالئمو ه طلبی و هیجان پذیری بیش از حد عبارت است از الگویی از رفتار توج وجه مشخصه اختالل شخصیت نمایشی،

افراد نمایشی می توانند معاشرتی و    است    داشتن در مرکز توجهمانند نگرانی بیش از حد درباره وضعیت ظاهری و میل به قرار  

یعنی   .نام این اختالل از واژه هیستری گرفته شده است،  نیز باشند  و پرتوقع جذاب باشند ولی می توانند فریبکار ،خودپسند

  تجزیه ای همراه است.  معالئ  نوعی بیماری که نخستین بار در قرن نوزدهم توصیف شد و با حاالت تبدیلی ،جسمانی سازی و

با    به اختالل شخصیت نمایشی تغییر نام یافت تا با هیستری که   DSM-IIIگنجانده شد و در  DSM-IIشخصیت نمایشی در

درصد است و در  2میزان شیوع این اختالل در جمعیت عمومی حدود  نام اختالل جسمانی سازی تغییر یافته بود اشتباه نشود. 

 ( 2013یص داده شده است)انجمن روان پزشکی آمریکا،زنان بیش از مردان تشخ

 شخصیت خودشیفته

)در اساطیر یونانی(است که عاشق تصویر انعکاسی    Narcissusاختالل شخصیت خود شیفته )نارسیسیستیک (،برگرفته از نام  

روانکاوان نیز بر نیاز افراد خودشیفته    فروید از این عبارت برای توصیف افرادی استفاده کرد که خودخواه بودند،   خود شده بود. 

به تقویت عزت نفس خود از طریق خیال پردازی های خودبزرگ بینانه ،جاه طلبی مبالغه آمیز، خودنمایی و حس سزاواری  

گنجانده شد که میزان اختالل در جمعیت عمومی می تواند حتی به   DSM-IIIتاکید ورزیده اند. این اختالل نخستین بار در 

 ( 2013صد نیز برسد واکثر افرادی که چنین تشخیصی برای آنان مطرح می شود مرد هستند.)انجمن روانپزشکی آمریکا. در6.2

هرکس عزت نفس خود    تفاوت دارد.   با کسی که ارزش های واقعی خویش را می شناسد و به خود احترام می گذارد،   خودشیفته  

یفتگی از هیچ پشتوانه ی ارزشی برخوردار نیست. بنیاد خودشیفتگی را دریابد وآن را گرامی بدارد خودشیفته نیست خودش

درست مثل یک درجه دار ارتش که خیال کند تیمسار است و عالوه بر آن به زور بخواهد دیگران را نیز   بر تخیالت پوچ است. 

 ( 1390وادارد تا این خیال باطل را بپذیرند )نریمانی، 

 بحث و نتیجه گیری

 تاگرام اجتماعی در اینسشخصیت ضد  

صفحات قبل به توضیح آن پرداختیم    قابلیت های ویژه که در  دسترس داشتن کاربران زیاد و  شبکه اجتماعی اینستاگرام با در

نند  شکنی  تبدیل ک این امکان را به افراد می دهد تا شخصیت ضد اجتماعی خود را بروز دهند و این فضا را جایی برای هنجار

گرام شاخ های مجازی نامیده می شوند در واقع شاخ های مجازی افرادی هستند  که  استعدادهای  افراد در اینستا  اصطالحا این



ا سرکوب شده، که در بزرگ سالی آن را به شکل  دائمآنها در دوران کودکی و یا نوجوانی به جای تایید  شدن از  سوی خانواده 

 ( 2018کنند)ایمانی،های نامطلوبی در فضای مجازی تخلیه می 

هم بجای    دیگر    گرام بروز می دهند و افرادرفتار های ضد اجتماعی خود را در اینستاجامعه هستند که  ن  این افراد هنجار شکنا

طرد آن ها به طور ناخودآگاه زندگی آن هار دنبال می کنند، که به دلیل مطرح شدن در بین مردم تصور  دارند مورد مقبولیت  

 . رفته اند و این کار خود را ادامه می دهند جامعه قرار گ

روانشناسان اجتماعی معتقدند انسان ها در زمینه  مطرح شدن از سوی جامعه به دو دسته تقسیم می شوند ؛افرادی که نسبت  

به خود آگاهی داشته و به دلیل خصوصیات مطلوب مورد پذیرش جامعه قرار می گیرند و دسته دوم افرادی هستند که ضمن  

داشتن اختالل شخصیتی سعی می کنند با حضور در این فضا خود را هم تراز افرادی که  باآگاهی مورد پذیرش جامعه هستند 

  ،  رفتارهای ضد جنسیتی قرار دهند  همچنین این افراد  رفتارهای موجود در ضمیر  ناخودآگاه خود را مانند پرخاشگری،

 ( 1397شکنی است )ایمانی،   بدگویی از خود بروز می دهند که نوعی هنجار،تهمت زدن و   رستوران گردی  فحاشی،

یکی از مالک های تشخیصی برای افراد ضد اجتماعی، دست زدن به کارهای خطرناک بدون توجه به ایمنی خود و دیگران است  

اد دست به عمل های جراهی  که  یکی از  ویژگی بارز شاخ های مجازی  در اینستاگرام می باشد برای مثال بسیاری ازین افر

 . یا فروکردن اجسام تیز بر بدن می زنند نامتعارفی با هزینه های زیاد  یا پرت کردن خود از مکان های خطرناک و

ویژگی دیگر افرادی که دچار  این اختالل هستند عدم رعایت رفتار های قانونی و هنجارهای اجتماعی است که منجر  به  

د  این ویژگی به طور واضح در اینستاگرام دیده می شود که بسیاری از این نوع افراد به عقاید دینی  دستگیر این افراد  می شو

و فرهنگی دیگران توهین می کنند یا بر ضد آن شعار می دهند یا افرادی که خالف فرهنگ جامعه عمل می کنند مانند فردی  

ند که  اب و اصول عفاف و حیا را رعایت کام آن از جمله حجکه در جامعه اسالمی زندگی می کند موظف است از قوانین و احک

 شکنی محسوب می شود.  در غیر این صورت رفتار فرد نوعی هنجار

 به این شکل شباهت زیادی بین اختالل شخصیتی ضد اجتماعی با مشکالت نوپدید در اینستاگرام را می توان یافت   

 در ایسنتاگرام   شخصیت خودشیفته

اینستاگرام دارای بخش های مختلفی است که در صفحات قبل به توضیح آن پرداختیم.در هر بخش از آن می توان نوعی  

خودشیفتگی اینستاگرامی در افراد  را مشاهده کرد مانند  خود شیفتگی در استوری ها که معموال با سلفی های متعدد فرد در  

راد از خود واقعی و ذات متعالی خود دور باشند و زمان بیشتری را برای رسیدن  شرایط  مختلف همراه است در واقع زمانی که اف 

 به غرایز شخصی و خودشیفتگی صرف کنند تعداد  سلفی ها بیشتر خواهد شد در واقع این افراد از عکسای سلفی در استوری  



ا برتر از آنچه که هستند نشان دهند  ها برای نوعی گزارش روزانه از خود غیر واقعی استفاده می کنند و می خواهند خود ر

مورد دیگر از خودشیفتگی را می توان در پست ها و کپشن های آن مشاهده کرد در این نوع خودشیفتگی اینستاگرامی فرد  

با نوشتن کپشن ها و متن های اغراق آمیز در پی نشان دادن قابلیت های غیر واقعی خود  یا توانایی های که به صورت آنالین  

طابق  ده از نرم افزار های ویرایش عکس و فتوشاپ مد انجام آن  است  مانند فردی که تالش می کند تصاویر خود را با استفافاق

با خود آرمانی یا آنچه که در تخیالت خود،دوست دارد در بیاورد و سپس آن را به اشتراک بگذارد و با استفاده از جمالت  

آنچه که هست نشان دهد گاهی این  نوع خودشیفتگی را در کامنت های بعضی افراد  مجذوب کننده زیبای خود را چند برابر 

 . می توان مشاهده کرد مانند تحدید های اغراق آمیز یا جمالت کپی شده ای که فرد ازآن خود میداند 

 شخصیت نمایشی در اینستاگرام 

نی به دالیل غرایز و امیالش دوست دارد که دیده  بعضی از افراد از نمایش گذاشتن زندگی خود لذت می برند در واقع هر انسا 

شود اما  افرادی که دچار این اختالل هستند غالبا از ظاهر خویش برای جلب توجه استفاده می کنند  و در تالش  این هستند  

است  ذکر شده  DSM-5یکی از ویژگی های بارز شخصیت نمایشی که در که به هر نحوی نظر دیگران را به خود جلب کنند 

این است که اگر در موقعیتی قرار گیرند که در مرکز توجه نباشند، ناراحت و معذب می شوند به همین دلیل این افراد  در   

اینستاگرام راه هایی را برای جلب توجه پیدا می کنند  ازجمله دائما عوض کردن عکس پروفایل یا گذاشتن استوری وتصاویر  

ار گیرند  و در ادامه این کار هرچه که توجه دیگران  بیشتر شود میزان ادامه دادن این افراد  متعدد ،تا زمانی که مورد توجه قر 

اقع توجه دیگران نوعی تشویق از این مشکالت شخصیتی  در به اشتراک گذاشتن حریم خصوصی خود نیز بیشتر می شود در و

از این نوع اختالل خودنما    DSM-5ویژگی دیگر ذکر شده در  است که افراد از سر ناآگاهی موجب بیشتر شدن آن می شوند 

بودن و نمایشی بودن در ابراز احساسات است درواقع بسیاری از افراد در زندگی روزمره از ابراز احساسات و هیجانات خود  

که در پست   الی درحجلوگیری می کنند یا اصال تن به گفتن جمالت احساسی به همسر،خانواده  و افراد صمیمی  نمی دهند 

ها و کامنتای  اینستاگرام دیده می شود که افراد بیش از آنچه که درحقیقت وجود دارد از جمالت   کپشن ها ،استوری،ها

احساسی برای هم استفاده می کنند در واقع  افراد تمایل دارند زندگی خوب خود را با گفتن و نشان دادن این جمالت به  

افراد با استفاده از قابلیت های مختلف اینستاگرام به نمایش  ت چیز دیگر است .عالوه بر این موارد  دیگران نشان دهند اما واقعی

     بسیاری از افراد تالش    خود می پردازند  از جمله پرکاربرد ترین آن گرفتن تصاویر سلفی و گذاشتن استوری است در واقع

نمایش بگذارند و یا با استفاده از تصاویر یا کپشن ها  به افراد بفهمانند  به  دائمبه طور را می کنند دارایی و توانایی های خود 

تلف و امالک خود به اشکال متعددی یا از ماشین های مخچه جاهای سفر کردند و درحال خوردن چه غذایی هستند که به 

ز افراد دارای شخصیت نمایشی  خود کمتر کنند از طرفی بعضی ا   ی عکس می گذارند تا تنش خود را در به نمایش گذاشتن دارای



اینستاگرامی هستند که بسیاری از آن ها برای افزایش فالوور های خود  به نمایش دارایی ها ،غدا خوردن  و یا حتی اندام های  

تحریک آمیز خود)مربوط به انحرافات جنسی اگزیبیشنیم است که به دلیل گستردگی باید به طور خاص مورد پژوهش قرار  

د تا به سود تبلیغاتی دست پیدا کنند .به طور کلی این نوع اختالل شخصیت نمایشی  در بین مردم  در  زنن می بگیرد( دست

 حال عادی شدن است و هر امری که عادی شود به معنای درستی آن نیست  

مورد   B تی خوشهتاگرام دیده می شود  با نوعی از اختالل شخصیمواردی از رفتار ها که در   اینس  تا به این صفحه شباهت

هرچه تحقیقات بیشتری در این حوزه صورت گیرد قطعا نتایج دقیق تری پیدا خواهد شد که  نشان   برسی قرار گرفته است اما  

درحال گسترش است و یکی از دالیل ، افرادی هستند که از سر  در شبکه اجتماعی اینستاگرام   اختالالت شخصیتی  دهد 

واقع باید مرز بین   الیک و فالوو کردن مورد تشویق قرار می دهند تا به این کار خود ادامه دهند در ناآگاهی این افراد را با 

افرادی که از استعداد خود استفاده می کنند و مورد مقبولیت مردم قرار می گیرند با افرادی که با انجام کار های غیر منطقی و  

 گیرند باشد . می کنند و مانند آن ها مورد مقبولیت قرار می  عداد هم تراز افراد با استبا خود را  ،شکن و یا خودنمایی   هنجار

  همچین مشکالتی باید آموزش های الزم      قبل از گسترش    که  عالوه بر افزایش پژوهش در این زمینه باید تاکید کرد   و همچین  

نه ای از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی  و صحیح به افراد داده شود چرا که تا کنون هیچ فعالیتی به منظور رشد سواد رسا

زمانی که  نهادهای فرهنگی    و  ت جدی انجام نشده استاینستاگرام در ایران به صور  به خصوص     یزبرای استفاده از فضای مجا 

در   کنند می توانندمی  و سازمان های مردم نهاد در این زمینه فعالیت و پیگیری نداشته باشند طبیعی است که مردم تصور 

 منتشر کنند . را  شکلی وارد شوند و استوری ها و مطالب مختلف از  حریم خصوصی زندگیشان   این زمینه به هر 
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