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 چكيده

تالش  و پردازديمشخصیتي جوانان  هایویژگي اجتماعي مجازی در هایشبکه تأثیراین پژوهش به بررسي 

 و م ا دارن د    رفتاره ای  يده  شکلمجازی چه جایگاهي در  هایشبکهدهد که  این پرسش پاسخبه  کنديم

  شونديمدر جوانان  شخصیتي هایویژگياجتماعي موجب تغییر  هایشبکهکه آیا این

مقایس ه   به شخصیتي نئو، هایویژگياستاندارد  از آزمونفرضیه با استفاده  پنج ،هاپرسشجهت پاسخ به این 

مج ازی   ه ای ش بکه گرای ي ب ین جوان اني ک ه از     و وج دان  توافق ،گرایيبرون ،ودگيگش روان نژندگرایي،

و ط ر    از ن و  توص یفي  پ ژوهش   ای ن  است. شدهپرداخته، کنندنميفاده و جواناني که است کنندمياستفاده 

جامعه آماری آن کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واح د   دو هست مقایسه ای(-عليرویدادی )تحقیق آن پس 

نس بي   یاطبق ه ب ه روش   یریگنمونهکه  هست نفر 231نمونه طبق فرمول کوکران  و حجم علوم و تحقیقات

 شخص یتي نئ و،   ه ای ویژگ ي  از پرسش نامه اطالع ات   یآورجمع جهت خاب شد.متناسب با حجم مطالعه انت

 ب ر تأکی د   اب   ياطو اس تنب توصیفي  یهالیتحلحیطه  دو درها داده لیوتحلهیتجزجهت  همچنین شد. استفاده

نت ایج   نیت ر عم ده است ک ه   ها نمودهداده وتحلیلتجزیهدو گروه مستقل اقدام به  Tمفروضات مدل آماری 

بین متغی ر وابس ته    وجود رابطهو  شده دییتأفرضیه گشودگي  غیرازبهاین پژوهش  هایفرضیه کلیه از:عبارتند

 ه ای ش بکه تحقی ق ) متغی ر مس تقل    ( وج دان گرای ي  گرایي و و توافق ،برونگرایي روان نژندگرایي،تحقیق )

نش ده   عنادار بودن رابطه متغیرها تاییددر فرضیه گشودگي م ولي به اثبات رسیده است. ( نیزاجتماعي مجازی

 .باشنديمیکساني برخوردار  ياز گشودگگردید که هر دو گروه  و ثابت

                                                 
ل( ئو)نویسنده مسایران ، آشتیان، ندانشگاه آزاد اسالمي واحد آشتیا دانشکده علوم انساني، ،علوم ارتباطات یاراستاد .1
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 جوانان  ،شخصيتي هایيژگیو اجتماعي مجازی، هایشبکه :واژگان کليدی

 مقدمه

مختلف در ارتباط با فضای مجازی نشان داده است  یهاحوزهدر  گوناگون یهاپژوهش

بیشتر کاربران اینترنتي  شناخت موفقیت در دنیای مجازی، یهاجنبه نیترمهمکه یکي از 

تا به این طریق بتوان محیطي مطلوب جهت استفاده بهینه از این فضا و پیشگیری از  است

 .(2001 ،1هاوکینز) ارائه دادنیز منجربه انحطاط کاربران شود توانديمکه عواملي 

بسزایي بر عقاید و تفکرات مربوط به  تأثیرشخصیتي همواره  هایویژگيالگوی 

 نظرانصاحبشناسان و از روان جمعي خاطرهمین  به داشته است. هارسانهاز  گیریبهره

 برحسبطه و تعمق در فضای مجازی را راب اندکرده سعي عقاید مربوط به شخصیت،

جدیدی  هایفرصتبر این باورند که فضای مجازی  هاآن صفات شخصیت تبیین نمایند.

 .دهدميبرای نمایش و معرفي شخصیت در اختیار کاربران قرار 

فرد عادی  یك ،گرددميفرد خجالتي تبدیل به یك آدم معاشرتي  یك در این فضا،

و  گرددميمتزلزل به یك فرد قدرتمند تبدیل  یك فرد ،شوديمتبدیل به یك فرد جذاب 

. افراد وابسته قادرند تا گرددميتبدیل به آدمي اجتماعي  ریگگوشه تیشخصیك 

 یيهاجنبهاز روبرویي با چنین  خودآگاهاز خودشان را ارائه کنند که در حالت  یيهاقسمت

بازی خود  یهاتیشخص باي به شکل نزدیک همچنین متنفر بوده و یا وحشت دارند،

در مواجهه  نفسعزتو افزایش  تأییدبه این وسیله حس  هاآن که چرا کنندمي یهمانندساز

 .(1331 تارکل،) اندکردهمجازی را تجربه 

مختلف  هایجنبهتا دسترسي به  دارندميبه افراد، یك وسیله بیاني عرضه  هانقاب

از احساسات  ایدامنهتا  دهندمين امکان را د و به افراد اینشخصیت خود را تجربه کن

خلق یك نقاب شخصیتي  نیهمچن نسبت به دیگران را گسترش دهند، شدهبیانو  شدهتجربه

ذهني به یك  ازلحاظتا خود را  دهدمياین امکان را  ردساختگي به ف هایلقباز طریق 

 زندگي با ناقضمت شخص جدید روی خط تغییر دهد. در اکثر مواقع یك نقاب روی خط،

                                                 
1. Hawkins 
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متفاوت با دنیای واقعي است.  ،کیفي ازلحاظمحض  محورِمتن وجودِ یك واقعي فرد است:

نقش دارند که در توسعه هویت  همگي و نژاد، سن ،جنسیت وضعیت اقتصادی و اجتماعي،

از بین  زمینهپسمواردی در  چنین فضای مجازی، در .سازدميفردی را بنیان تعامالت میان

 .باشندميتمام ساکنین دنیای مجازی برابر  چراکه رودمي

 و یا ناشناخته هایالیه و هاهویتتعریف  است که فضای مجازی به منظور چنیناین

 ،پنهان هایالیهاست. برخي مواقع  شدهتبدیلدرون افراد  شدهسرکوبتولید گوناگوني 

ماعي در دنیای فرهنگي و اجت هایمحدودیتهمان شخصیتي است که جوانان به علت 

نوشتن و اغلب  واسطهبهو اکنون در فضای مجازی  ندهستآن  فرونشاندنواقعي مجبور به 

 .(2004 امیرابراهیمي،) سازندميرا فاش و آشکار  آن تحت نام مستعار،

 بهکه برای شناخت بهتر کاربران اینترنتي و  ماندنميبر این اساس جای تردید باقي 

 شناخت بر عملکرد آنان، تأثیرگذاری درنهایت و هاآنرفتار  بینيپیش زیاد احتمال

 ؛2001 ،1تسیا) .آیدميبه شمار  مؤثر صیتي این کاربران از عوامل مهم وشخ هایویژگي

در این زمینه حساسیت پرداختن به  شدهانجامبرخي تحقیقات  چنانچه .(2000 ،2نكیوانس

 .کندمي تأییداین موضو  را نیز 

و امکاناتي  هاكیتکنبه توصیف  ،کتاب خود به نام استیگما در (1314گافمن )

از خویش استفاده  رشیپذقابلکه افراد از آن برای ارائه تصویری مطلوب و  پردازديم

رفتاری و شخصیتي خود در فضای  هایویژگي. توصیف مجازی که کاربران از کنندمي

برای  تالش تبیین کرد. هاگزارهین با توجه به ا توانيمرا  آورنديمت روم به عمل چّ

انتخابي و گاه  توصیف ،گفتگو اولیه از مخاطب، شناسایي اطالعات، درگرفتن يدستشیپ

رفتاری و شخصیتي و نشان دادن همدردی و  هایویژگيو یا نادرست از برخي  زیآممبالغه

 دهندهنشان یهانهیزم ازجمله همسویي برای جلب پشتیباني و حمایت عاطفي مخاطب،

 نقاب ای یاصفحهروی  افراد برای نمایش یاصحنهپشت یهايآمادگتدارکات و 

 .(31ص  :1330 ،1گافمن) خود هستند شخصیتي

                                                 
1. Tsailien  

2  . Wansink 

3. Goffman  
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دانشجوی  100 ( روی2008) 1گومبور و واس توسط شدهانجامنتایج تحقیقات همچنین 

 هایویژگي نشان داد که مرد( بودند 73و  زن 73مجارستاني ) هاآننفر  130پزشکي که 

تحقیق ارتباط مثبت و  نیا در دارد. یستفاده از فضای مجازمهمي بر ا تأثیرشخصیتي 

 اینترنت در استفاده از ( با>03/0pخوشایندی ) ( و>01/0p) یيگرابرونمعناداری میان 

ناداری نیز میان خوشایندی و مثبت مع ارتباط نتایج، نیچنهم .وجود داشتمردان اسرائیلي 

استفاده از اینترنت در میان زنان اسرائیلي نشان  با( >01/0p)سطح در را  یيخووررنجروان

 ( با>03/0pمعناداری )نترنت ارتباط مثبت و ایبراین استفاده مفرط از عالوه داد.

ارتباط مثبت و معناداری میان  و داديم نشان هاآنخویي در رنجورو روان يشناسفهیوظ

 ،2کومبور) زنان مجارستاني مشاهده شد اینترنت در مفرط از استفاده و نئومقیاس آزمون 

 .(1-1 صص :2008

 یبر روتایوان جنوبي که  در تحقیقات خود در ( نیز2008) 4سیوی( ود1338) 1یانگ

 هایویژگيتفاوت  یبعدسهآزمون شخصیتي  انجام گرفت با استفاده از دانشجو 1112

 هاآنتحقیقات  نتایج .قراردادند سنجش مورد کاربر راشخصیتي در دانشجویان کاربر و غیر

جازی عالوه بر عوارض از فضای م مرز و حدبدون  ناسالم و و نامحدودکه استفاده نشان داد

 ،زودرنجي ،حساسیت به اختالالت شخصیتي مانند تعارض بین فردی، جسماني منجر

 سي،وسواانکار ،یيگودروغ خود، مشکالت انکار افسردگي، ،يبدخلق ،اضطراب

 گروهي، یهايسرگرمنبردن از  لذت گناه، احساس پوچي و ناامیدی، احساس ،انزواطلبي

 یانگ،شود )مي فرد وابسته به اینترنت در و... مدرسه ،دوستان از جمع خانواده، غیبت

 (18ص  :1338

 هایویژگيرا مطر  نمودند که  لهأمس ( این2003) 3آرتری و همچنین هامبورگر

افراد اثرات متفاوتي از استفاده از اینترنت بپذیرند. این  شودميموجب شخصیتي گوناگون 

                                                 
1. Lilia navas 

2. Gombor 

3. Young 

4. Daivis 

5. Humburger and Artiz  
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آن را سنجید  1(8133راوات)( کگرادرون – گرابرونفرد ) به منحصرشخصیتي  هایویژگي

 توانيمرا  جولذت ،احساسي ،ریپذسكیرگوناگون مانند  یهاتیشخصمطر  نمود که 

حقیق خود به این نتیجه رسیدند که کار با اینترنت در ت هاآن در این افراد مشاهده نمود.

 :2003 آرتیز، و هامبورگر) جای خواهد گذاشتچه اثراتي بر هاتیشخص گونهنیاروی 

 (77ص 

شواهد پیشنهادی زیادی وجود دارد که افراد کمرو در مقایسه با افراد خجالتي فضای 

مثال شارلوت و  برای ؛داننديم اجتماعي مفید یهاتماسسایبر را به شکل خاص برای انجام 

امیده ن 2مچ میکریك سیستم قرار مالقات الکترونیك قدیمي که  ( کاربران1333) واتکر

 اداری را میان کاربران خجالتي و غیرخجالتيتمایز معن هاآن را مطالعه کردند. شديم

شتر از سیستم بی احتماالًبررسي کردند. کاربران خجالتي در مقایسه با کاربران غیر خجالتي 

در یك  هایپردازالیخجستجوی ( و )جدید شخصیت خودشان هایجنبهجستجوی برای )

 .(138ص  :1338کرات،) ندینمايم ( استفادهو بدون تهدید ناشناسمحیط 

به بررسي مقایسه خصوصیات شخصیتي  ( که1183) یيناخداداخلي نیز  یهاپژوهشدر 

پرداخته بود نشان داد که  نئو نت با استفاده از پرسشنامهاینتر کاربران ریغکاربران اینترنت و 

 ( ویيرنجور خوروان نئو ) بین میانگین دو گروه کاربر و غیر کاربر در عامل یك پرسشنامه

ولي بین میانگین دو گروه کاربر و  معناداری وجود دارد ( تفاوتيشناسفهیوظپنج ) عامل

( توافق جویيپنج )عامل  ( وگشودگيسه ) عامل ( ویيگرابروندو )غیر کاربر در عامل 

 معناداری وجود ندارد. تفاوت

در  یمجاز ياجتماع یهاشبکهاستفاده از  عیبا توجه به گسترش سر رسديمبه نظر 

 یهاعرصهدر  هایفناور نیا یریکارگبهگسترش  یامدهایو پتبعات  يبررس ،رانیا

 ،يزندگ یهاطیمحدر  نینو یهایفناور نیاز ا استفاده است. یضرور کامالًگوناگون 

 ،رفتار نموده است که فرهنگ، جادیا زین سابقهيبو  کپارچهی يجهان یارسانهفرهنگ  كی

است.  گرفتهسبقت هاآنو اغلب از کاربران را به مبارزه خوانده  تیو هو شخصیت

                                                 
1. Kraut 

2. Matchmaker 
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 یهاشبکه نیاست که ا نیوجود دارد ا نینو یهایفناور نیا یکه در ورا یاشهیاند

در سطح و جوانان در سطح گسترده  يدر زندگ ينقش اساس كی یفایدر حال ا یمجاز

امکانات  عیوس فیو ط هایفناور نیاستفاده از ا تیفیک يبررس گریسوی د از جامعه است.

است که  یجد يموضوع یمجاز ياجتماع یهاشبکه ازجمله هاآن لهسیبو جادشدهیا

مشهود  کامالًحوزه  نیدر ا و پژوهشفقر منابع  اقعوبهاز آن غفلت شده است و  متأسفانه

پژوهشگران در عرصه  یمندعالقهموج گسترده  داست که شاه يدر حال نیاست ا

 یهاشبکهبا توجه به گسترش استفاده از  رونیازا .میهستحوزه  نیدر ا قیبه تحق يالمللنیب

 یرفتار یالگوهادر  یفناور نیا ریتأث يبررس ضرورت جوانان، نیدر ب یمجاز ياجتماع

 سؤاللذا محقق در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویي به این  .گردديمجوانان احساس 

آیا  و ما دارند  رفتارهای فردی يدهشکلمجازی چه جایگاهي در  هایشبکهاست که 

  شونديمدر جوانان  شخصیتي هایویژگياجتماعي مجازی موجب تغییر  هایشبکه

استفاده  ياجتماع یهاشبکهکه از  يجوانان يجانیه يثباتيب - :تحقیق یهاهیفرض

 .کنندنمياستفاده های اجتماعي از شبکهاست که  ياز جوانان شتریب کنندمي

 اس ت ک ه   يجوانان کمتر از کنندمياستفاده  ياجتماع یهاشبکهکه از  يجوانان یيبرونگرا -

 .کنندنمياستفاده  های اجتماعياز شبکه

اس ت ک ه    يجوانان کمتر از کنندمياستفاده  ياجتماع یهاشبکهکه از  يجوانان گشودگي -

 .کنندنمياستفاده های اجتماعي از شبکه

 يجوان ان  کمت ر از  کنن د م ي استفاده  ياجتماع یهاشبکهکه از  يجوانان یسازگار ای توافق -

 .کنندنمياستفاده های اجتماعي از شبکهاست که 

اس ت   يجوان ان  کمتر از کنندمياستفاده  ياجتماع یهاشبکهکه از  يبودن جوانان وجداني -

 .کنندنمياستفاده  های اجتماعياز شبکه که

 پژوهشروش 

-عليرویدادی )پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفي است و طر  تحقیق آن پس 

 ادهاستف موردی احتمالي یك الگوی رفتاری هاعلت تعیین هدف باکه  باشدمي( ایمقایسه

هستند  مطالعه موردیي که دارای رفتار هايآزمودندستیابي به این هدف  برای .ردیگيمقرار 
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 :1187 دالور،) .شونديم مقایسه شود،ها مشاهده نميیي که این رفتار درآنهايآزمودنبا 

 (131ص 

آزاد اسالمي واحد دانشجویان دانشگاه  هیاز کلجامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است 

در این دانشگاه مشغول به تحصیل  83- 30که در سال تحصیلي تهران وم و تحقیقات عل

 .بودند

معادل با  یانمونهدر تحقیق حاضر از بین جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران 

 .بودنسبي  یاطبقهتصادفي  روش در این تحقیق، یریگنمونهگردید. روش  نفر انتخاب 231

علوم  دانشکده علوم و تحقیقات،واحد  یهادانشکدهروش ابتدا از بین  استفاده از این جهت

بر اساس دو مقطع تحصیلي کارشناسي ارشد و دکتری پنج  سپس گردید وانساني انتخاب 

 يشناسروان ،ایجغراف ،يبدنتیترب د )تاریخ،شدنای این دو مقطع بودند انتخاب رشته که دار

دو مقطع ارشد  ( درهاشیگراعداد این پنج رشته )با کلیه با توجه به ت تیدرنها (.ارتباطات و

بود، انتخاب  آمدهدستبهبر اساس فرمول کوکران  که نفر 231معادل با  یانمونه و دکتری،

 شد.

=292/9≈293=n= 

 p=q=./5 =0/05 59=./ ضریب اطمینان 

3N=123  

اطالعات در دو حیطه توصیفي و استنباطي صورت پذیرفته  لیوتحلهیتجزحقیق در این ت

که معرف  میانگین ،میانه نما، یهاشاخصبر  تأکیدتوصیفي با  یهالیتحلحوزه  در است.

و انحراف  واریانس دامنه تغییرات، یهاشاخص ،هستند گرایش مرکزی یهاشاخص

میانگین و خطای استاندارد  یهاخصشاپراکندگي و  یهاشاخصاستاندارد که معرف 

 یهالیتحلاقدام به  ندهستکه معرف توزیع نمرات ضریب کجي و ضریب کشیدگي 

ستوني ی مربوطه از نمودارهای هادادهنمایش تصویری  منظوربهتوصیفي نموده و همچنین 

 .استفاده نمودیم( یالهیم)

-ق که در زمره تحقیق ات عل ي  بر هدف تحقی دیتأکاستنباطي نیز با  یهالیتحلدر حیطه 

ک ه از   یيهايآزمودنو پژوهشگر قصد دارد که به مقایسه دو گروه ) ردیگيمای قرار مقایسه
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اس تفاده   ه ا ش بکه ک ه از ای ن    یيه ا يآزمودنبا  کنندمياجتماعي مجازی استفاده  یهاشبکه

مستقل اقدام ب ه   گروه دو Tبر مفروضات مدل آماری  دیتأکبا  توانيمو  ( بپردازدکنندنمي

 است. شدهانجام  SPSS 18 افزارنرمکلیه عملیات توسط  نمود که هاداده لیوتحلهیتجز

جهت سنجش متغیرهای تحقیق  ر این پژوهشد(: NEOPI-Rمعرفي آزمون نئو)  

جامعي  ایهآزموناز  يکی نیا است. شده استفاده NEO PI-Rنئو فرم بلند از پرسشنامه 

 .سنجديممرتبط با این جنبه را  هایویژگيیا محدوده اصلي شخصیت و  است که پنج جنبه

 که رندیگيمقرار  يبررس موردشاخص آزمون  3پنج جنبه یا محدوده اصلي که در  این

وجداني بودن که به ترتیب  و توافق ،گشودگي ،برونگرایي هیجاني، يثباتيب از: اندعبارت

 ،1گروسي) .است آمدهدستبه (%87، %18،%31، %71، %81 )ایراندر  هاآنضریب پایایي 

 (31-74صص  :1338

و انطباق فارسي  ترجمه از سوی کاستا و مك گری ارائه شد. 1383در سال  نئو آزمون

 (3-11صص  :2001 هاگسنس،) گردید انجام 1171 در سال شناسحق لهیوسبهاین آزمون 

 1شاخص اصلي است و هر شاخص عامل یا  3گفته شد این آزمون دارای  قبالًچنانچه 

 :باشدميعامل به ترتیب زیر  3مقیاس دارد. شر  این 

پذیری منفي به تعدادی از یا هیجان یيخورنجورروان :(N) یيخورنجورروان

 نیرومند که الزمه بیرون کشیدن هیجانات منفي در شخص است مربوط است. یهامحرک

ی مقابله با استرس و تحمل آن اشاره دارد. از پذیری منفي به توانایي شخص براهیجان عامل

  يشامل اشخاص واکنشn  وستاریپ . برده شده است ثبات هیجاني نیز نام عنوانبهاین عوامل 

1(Nپاسخ،)2  ي(Nو ارتجاع)=ي (N -م)باشد ي 

 .کندميعامل سطح راحتي شخص را با ارتباط توصیف  نیا :(E) یيگرابرون

اشاره دارد.  کندميارتباطات که در آن شخص احساس راحتي به تعدادی از  یيگرابرون

. شوديملذت از آن مشخص  و احساس ارتباطاتبرقراری  یباال اتگرایي با درجبرون

 گرادرون ( وE)= میانه گرا ایدوسوگرا (،E)+ پیوستار برونگرایي شامل اشخاص برونگرا

(E-هست ). 

                                                 
1. Garousi 
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. این دهديمرا مورد خطاب قرار گشودگي دامنه عالیق شخص  عامل (:o) يگشودگ

 شونديمشده و نیز به شدتي که آن عالیق دنبال  هاآنعامل به عالیقي که شخص مجذوب 

اشاره دارد. گشودگي نسبت به تجربه عنصر مهم خالقیت است. پیوستار گشودگي شامل 

 باشد.يم (O)1محافظه کار  ایو نگهدارنده  (O)2رو  انهیم (O)1اشخاص کاوشگر 

و گرایي به میل باطني و گرایش فرد در جهت تمکین توافق عامل (:Aگرایي )توافق

 (،) گراپیوستار توافق گرایي شامل چالش ؛گذاشتن به دیگران اشاره دارد احترام

 .باشنديم سازگار ( و) یا سودگرا مذاکره

تعدادی اهداف اشاره دارد که فرد بر گرایي به وجدان عامل(C): گرایيوجدان 

متعادل  (،c)1شامل اشخاص متمرکز   یيعامل وجدانگرا وستاریپ .استمتمرکز  هاروی آن

2(C) 1 ریو انعطاف پذ(C) باشديم 

فراواني  قاتیتحق روایي سازه این پرسشنامه، ینهیدرزم روایي آزمون: و اعتبار

 ازآن پسیل عاملي اکتشافي و لتح صورت گرفته است که در آغاز با استفاده از روش

به  توانيماین ابزار مورد تائید قرار گرفت. در ایران نیز  یيروا ،یدییتأروش تحلیل عامل 

نمود که جامعه آماری او بیش از  ( اشاره1180روسي فرشي )گدکتری تخصصي  نامهانیپا

 یریگبهرهائیدی و گرفت. وی با استفاده از روش تحلیل عامل تيبرم دردانشجو را  1300

ویژه باالتر از یك را نشان  ریمقاد عامل، 3از شیوه چرخش واریماکس دریافت که هر 

 بر روایي سازه، عالوه .کنندميشخصیتي را تبیین  هایيژگیو %10 درمجمو و  دهنديم

پنج  عنوانبهپنج صفت را  درمجمو به روایي محتوای این آزمون اشاره کرد که  توانيم

است که برای  شدهيطراح شاخص شش . برای هر عامل،کندمي یریگاندازهعمده عامل 

به گونه منظم  سؤاالتمجمو   ؛ کهشوديمگویه یا معرفه در نظر گرفته  2هر شاخص نیز 

 .است سؤال 10دارای 

مطالعه طوالني  كی است. قرارگرفتهنیز مورد ارزیابي  نامهپرسشاین  مدتبلنداعتبار 

اعتبار  یهابیضر یریپذانعطافو  یيگرابرون نژندگرایي،روان یهااسیمقروی  سالهشش

 نشان داده است. هازوج یهاگزارششخصي و هم در  یهاگزارشهم در  را %81 تا 18%

بار جواني بودن به فاصله دو سال به  ( واعتبار دو عامل دلپذیری )توافق گرایي بیضر
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که نئو آزمون  يابیهنجار در (.1370 استا،وکمك کری است ) بوده %11 و %71ترتیب 

نفر از بین دانشجویان  2000با حجم  یانمونه ی( رو1180روسي فرشي )گتوسط 

 بیرض گرفت، صورت علوم پزشکي این دو شهر، یهادانشگاهو  رازیش تبریز، یهادانشگاه

اخ در گزارش کرده است. ضرایب آلفای کرونب %87تا  %31د اصلي را بین ابعاهمبستگي 

 ،یيگراتجربهیا  یریپذانعطاف ،یيگرابرون نژندگرایي، روان هر یك از عوامل اصلي،

 %18، %31، %71 ، %81به ترتیب  یریپذتیمسئولیا سازگاری و وجدان گرایي یا  یریدلپذ

است. صحت بررسي اعتبار محتوای این آزمون از همبستگي بین دو فرم  آمدهدستبه 87% ،

شد که حداکثر همبستگي به  ( استفادهRگر )مشاهدهفرم ارزیابي  و Sگزارش شخصي 

 اعتبار پذیری بود.عامل توافق در %43و حداقل آن به میزان  یيگرابرونعامل  در %11میزان 

آلفای کرونباخ برای  ضریبشد  ( انجام1184) ياماندر پژوهشي که توسط  نامهپرسشاین 

 نژندگرایي،این روش جهت عوامل اصلي رواناز  بعد اصلي با استفاده 3هر یك از 

 و % 33 ،%34 ،%11 ،%84 بیترتگرایي به  وجدانو  گرایيتوافق گرایي،رونی ،يگشودگ

استفاده از روش همساني دروني  ( با1183پژوهش ناصری تفتي ) در به دست آمد. 73%

 توافق ،گرایيبرون نژندگرایي، روان اصلي مؤلفه 3ضریب آلفای کرونباخ برای هر یك از 

 به دست آمد. %74،%43،% 12، %11،%87و وجداني بودن به ترتیب  گرایيتجربه گرایي،

دروني و ویژگي ثبات  نسعاملي دارای تجا 3نمود که آزمون  اذعان توانمي نیبنابرا

مطلوب برخوردار  يسنجروان هایویژگي از آزمون فوق، شوديمپذیری بوده و عنوان 

 .باشدمينیز مورد تائید  یریگاندازهابزار  اعتبار روایي آن، است که عالوه بر

 های پژوهشیافته

ها، از در بخش توصیف داده های پژوهش حاضر در دو بخش تنظیم و ارائه شده است:یافته

از  نیهای فردی( همچنجداول توزیع فراواني و درصد )برای ارقامي جهت توصیف ویژگي

 ها استفاده شده است .   نهیاز گز كیهر  يط با فراوانهای آماری مرتبجداول شاخص

که از  یمقایسه افراد چهت دو گروه مستقل tجداول  زیها، نبخش تحلیل داده در

بکار گرفته شده  کننديکه از آن استفاده نم یو افراد کنندیاستفاده م یمجاز یهاشبکه

 است.
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 تحصيلي و مقطعتحصيلي  یهارشتهتوزیع فراواني مرتبط با متغيرهای . 1جدول 

 تحصیلي یهارشته
 دکترا کارشناسي ارشد

 نمونه درصد جمع زن مرد نمونه درصد جمع زن مرد

 12 4 41 12 14 17 1 71 40 11 (هارشتهکلیه تاریخ )

 12 4 31 13 14 12 11 117 100 17 (هارشتهکلیه ) يبدنتیترب

 18 1 73 43 21 83 23 133 101 32 (هارشتهکلیه روانشناسي )

 1 2 27 14 11 21 8 101 38 41 (هارشتهکلیه ارتباطات )

 23 10 123 11 32 33 20 241 110 111 (هارشتهکلیه جغرافیا )

 77 21 121 127 133 211 74 307 111 271 جمع کل

 است. دهیانتخاب گرد ينسب یاطبقه يروش تصادف ،قیتحق نیدر ا یریگروش نمونه

دانشکده علوم  ،قاتیعلوم و تحق یهادانشکده نیروش ابتدا از ب نیا جهت استفاده از

پنج  یارشد و دکتر يکارشناس يلیسپس بر اساس دو مقطع تحص .دیانتخاب گرد يانسان

 ا،یجغراف ،يبدن تیترب ،خی)تار دیگرد تخابدو مقطع بودند ان نیا یرشته که دارا

ها(در دو شیگرا هیپنج رشته )با کل نیاد ابا توجه به تعد تیدر نها ارتباطات(. ،يروانشناس

نفر بر اساس فرمول کوکران به دست آمده  231معادل با  یانمونه ،یمقطع ارشد و دکتر

 .است

 توزیع فراواني مرتبط با متغيرهای شغل و درآمد. 2جدول 

 درآمد شغل

 800از باالتر  800تا  400بین  هزار 400کمتراز  ندارد سایر موارد بیکار دارخانه دولتي زادآ

111 40 41 43 33 78 27 112 11 

های درصد نمونه 18نفر( یعني  111شود، )همانگونه که در جدول فوق مشاهده مي

نفر( یعني  41، ) «يدولت»درصد دارای شغل  11نفر( یعني  40، )«آزاد»شغل  یتحقیق، دارا

 ریسا»درصد  18نفر( یعني  33و ) «کاریب»درصد  13نفر( یعني  43، )« خانه دار»درصد  11

درصد  3نفر( یعني  27درصد درآمد ندارند، ) 21نفر( یعني  78)همچنین  باشند.مي« مشاغل
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تا  000/400»درصد  44نفر( یعني  112، )«هزار تومان 400کمتر از »شان درآمد زانیم

 اشد.بمي« هزار تومان  800باالتر از »درصد  20نفر( یعني  11و )« تومان 000/800

 سکونت و محل تأهل وضعيت توزیع فراواني مرتبط با متغيرهای سن،. 3جدول 

 محل سکونت تأهلوضعیت  جنسیت

 بدون پاسخ جنوب تهران مرکز تهران شمال تهران متاهل مجرد مرد زن

181 114 200 31 143 81 13 1 

های تحقیق هدرصد نمون 30نفر( یعني  143شود، )همانگونه که در جدول فوق مشاهده مي

نفر(  13و )« مرکز تهران»رصد ساکن در منطقه د 27نفر( یعني  81، )«شمال تهران»ساکن در منطقه 

درصد  18نفر( یعني  200)همچنین باشد.مي« جنوب تهران»درصد ساکن در منطقه  21یعني 

 باشند.مي« متأهل»درصد  12نفر( یعني  31، )«مجرد»های تحقیق نمونه

 یلي: نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیقتحل یهاافتهی

 به تفکيک گروه« روان نژندگرایي» متغيروضعيت . 4 جدول

 گروه

 توزیع یهاشاخص پراکندگي یهاشاخص گرایش مرکزی یهاشاخص
ما
ن
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می

ین 
نگ
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دا

 
ت
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تغی

 

س
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وا
یار 
 مع
ف
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ان
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خ
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ب
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ب 
ضری

گي
ید
کش

 

 -14/0 43/0 73/0 34/3 30/13 14 11/13 30/13 13 کنندگاناستفاده

غیر 

 کنندگاناستفاده
28 28 13/28 14 21/24 32/4 40/0 33/0 33/0 

 نیانگیو م انهی، منما نیب يعنوان نمود که تفاوت اندک تواني، مبا توجه به جدول فوق

( وجود یمجاز یاستفاده کنندگان از شبکه ها ریدر هر دو گروه )استفاده کنندگان و غ

است، عنوان  كیکمتر از رقم  يدگیو کش يکج بیضر زانیم کهيدارد و از آنجائ

به عنوان  نیانگیاز م توانيبودن را دارا بوده و م نرمالفوق مفروضه  عیکه توز شوديم

شاخص  نیترو از انحراف استاندارد به عنوان مناسب یمرکز شیشاخص گرا نیترمناسب

                                                            آورد .  استفاده به عمل يپراکندگ
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 ريکنندگان و غاستفاده نيدر ب روان نژندگرایي يژگیو دو گروه مستقل( مقایسه t). 5جدول 

 یمجاز یهاکنندگان از شبکهاستفاده

 انحراف معیار میانگین سطو  متغیر
 میزان
T 

 درجه آزادی
 سطح

 داریمعني

 گرایي نژندنروا
 72/3 11/13 کنندهاستفاده

24/7 238 01/0 
 30/4 13/28 کنندهاستفادهغیر 

تیجه گرفت که تفاوت میان توان ن( مي87/1لوین بدست آمده)F با تاکید بر میزان

با ها برقرار است .از سویي ار نبوده و مفروضه همگني واریانسای دو گروه معنادهواریانس

داری بین ویژگي شود که تفاوت معني، مطر  ميآمدهدستبه tن مقادیر بر میزا تأکید

افرادی که استفاده  و کنندميمجازی استفاده  یهاشبکهز افرادی که اگرایي  نژندروان

نژندگرایي در افرادی که روان گردديمعنوان  رونی( ازاتائید فرضیه) دارد. وجود کنندنمي

 هاشبکهافرادی است که از این  از شتریب کنندميزی استفاده اجتماعي مجا یهاشبکهکه از 

 .اندبهرهيب

و  به خصوصیات ( اشارهروان نژندگرایي) يجانیه يثباتيباست که الزم به ذکر

به تجربه  لیتما آن از زندگي رضایت کمتری دارند، شاملِ دارد که افرادِ یيهايژگیو

مستعد  ،گناه و نفرت دارند احساس ،تینعصبا ،يدستپاچگ ،غم عواطف منفي چون ترس،

از  ترفیضعو خیلي  باشندميهای خود بوده و کمتر قادر به کنترل تکانش يرمنطقیغعقاید 

 یهاشبکهدر این تحقیق دانشجویاني که از  نیبنابرا؛ ندیآيمدیگران با استرس کنار 

  .شوديمر مشاهده بیشت هادر آننژندگرایي خصوصیات روان کنندمياجتماعي استفاده 
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 به تفکيک گروه« گشودگي» متغيروضعيت . 6جدول 

 گروه

گرایش  یهاشاخص

 مرکزی
 توزیع یهاشاخص پراکندگي یهاشاخص

 میانگین میانه نما
 دامنه

 تغییرات
 واریانس

انحراف 

 معیار

خطای 

 معیار

ضریب 

 کجي

ضریب 

 کشیدگي

 -07/0 04/0 41/0 33/4 38/24 27 13/13 11 11 کنندگاناستفاده

غیر 

 کنندگاناستفاده
13 13 41/13 21 42/17 17/4 14/0 07/0 47/0 

 نیانگیو م انهی، منما نیب يعنوان نمود که تفاوت اندک توانيبا توجه به جدول فوق، م

( وجود دارد یمجاز یهااستفاده کنندگان از شبکه ریدر هر دو گروه )استفاده کنندگان و غ

که  شودي، عنوان ماست كیکمتر از رقم  يدگیو کش يکج بیضر زانیم کهيو از آنجائ

 نیتربه عنوان مناسب نیانگیاز م توانيبودن را دارا بوده و م نرمالفوق مفروضه  عیتوز

 يشاخص پراکندگ نیترانحراف استاندارد به عنوان مناسبو از  یمرکز شیشاخص گرا

 استفاده به عمل آورد .

کنندگان از استفاده ريکنندگان و غاستفاده نيدر ب گشودگي يژگیو مقایسه دو گروه مستقل( t) .7جدول

 یمجاز یهاشبکه

 انحراف معیار میانگین سطو  متغیر
 میزان

T 
 درجه آزادی

 سطح

 داریمعني

 گشودگي
 37/4 13/13 کنندهاستفاده

17/0 237 01/0 
 11/4 41/13 کنندهاستفادهغیر 

 يژگیداری بین وشود که تفاوت معنيآمده، مطر  ميدستبه بر میزان مقادیر دیبا تأک

 کننديکه استفاده نم یو افراد کنندياستفاده م یمجاز یهاکه از شبکه یافراد يگشودگ

دو گروه یکسان هر که گشودگي درگرددميعنوان  رونی( ازافرضیه رد)وجود ندارد 

 دارد افرادی هایویژگيو  اتاست که گشودگي اشاره به خصوصیبه ذکر الزم .باشدمي

. کاوشگران گردندمي هانوآوری و هاتازگيمجذوب  و هستند جستجوگرکاوشگر و که 

و  گرادرونبه دیگران  را نسبتخود  کاوشگران .شوندميروشنفکران یاد  عنوانبه

مختلف هوش مانند تفکر  هایجنبهبا  مخصوصاً يگشودگ .کنندمياندیشمند توصیف 
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هر  در گشودگيدر این تحقیق  نیبنابرا .شودميعاملي در خالقیت است مربوط واگرا که 

 .شودميمشاهده  کنندنمياستفاده  و کنندميمجازی استفاده  هایشبکهدو گروه که از 

 به تفکيک گروه« برونگرایي» متغيروضعيت . 8جدول 

 گروه

گرایش  هایشاخص

 مرکزی
 توزیع هایشاخص پراکندگي هایشاخص

 میانگین میانه مان
 دامنه

 تغییرات
 واریانس

انحراف 

 معیار

خطای 

 معیار

ضریب 

 کجي

ضریب 

 کشیدگي

 -17/0 48/0 11/0 44/7 17/33 11 28/13 13 13 کنندگاناستفاده

غیر 

 کنندگاناستفاده
41 47 13/43 21 11/17 11/4 11/0 32/0 31/0 

 نیانگیو م انهینما، م نیب يندکعنوان نمود که تفاوت ا تواني، مبا توجه به جدول فوق

( وجود دارد یمجاز یهااستفاده کنندگان از شبکه ریدر هر دو گروه )استفاده کنندگان و غ

که  شودي، عنوان ماست كیکمتر از رقم  يدگیو کش يکج بیضر زانیم کهیيو از آنجا

 نیترن مناسببه عنوا نیانگیاز م توانيبودن را دارا بوده و م نرمالفوق مفروضه  عیتوز

 يشاخص پراکندگ نیترو از انحراف استاندارد به عنوان مناسب یمرکز شیشاخص گرا

 استفاده به عمل آورد .

 کنندگاناستفادهو غير  کنندگاناستفادهویژگي برونگرایي در بين  مقایسه دو گروه مستقل( t). 9جدول 

 مجازی هایشبکهاز 

 انحراف معیار میانگین سطو  متغیر
 انمیز

t 
 درجه آزادی

 سطح

 داریمعني

 برونگرایي
 40/7 14/13 کنندهاستفاده

12/3- 237 01/0 
 12/4 11/43 کنندهاستفادهغیر 

 انیگرفت که تفاوت م جهیتوان نتي( م84/1بدست آمده) نیلو F زانیبر م دیبا تاک

با  یياز سو .است ها برقرارانسیوار يدو گروه معنادار نبوده و مفروضه همگن یهاانسیوار

داری بین ویژگي شود که تفاوت معني، مطر  ميآمدهدستبه tبر میزان مقادیر  تأکید

 کنندنميافرادی که استفاده  و کنندميمجازی استفاده  هایاز شبکهافرادی که برونگرایي 

 .وجود دارد
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 به تفکيک گروه« توافق گرایي» متغيروضعيت . 11جدول 

 گروه

یش گرا هایشاخص

 مرکزی
 توزیع هایشاخص پراکندگي هایشاخص

 میانگین میانه نما
 دامنه

 تغییرات
 واریانس

انحراف 

 معیار

خطای 

 معیار

ضریب 

 کجي

ضریب 

 کشیدگي

 -33/0 18/0 34/0 38/1 11/41 28 18/40 40 40 کنندگاناستفاده

غیر 

 کنندگاناستفاده
43 48 88/47 28 11/11 77/3 47/0 37/0 13/0 

 نیانگیو م انهی، منما نیب يعنوان نمود که تفاوت اندک توانيجه به جدول فوق، مبا تو

( وجود یمجاز یاستفاده کنندگان از شبکه ها ریاستفاده کنندگان و غدر هر دو گروه )

، عنوان است كیکمتر از رقم  يدگیو کش يکج بیضر زانیم کهيدارد و از آنجائ

به عنوان  نیانگیاز م توانيودن را دارا بوده و مب نرمالفوق مفروضه  عیکه توز شوديم

شاخص  نیترانحراف استاندارد به عنوان مناسبو از  یمرکز شیشاخص گرا نیترمناسب

 استفاده به عمل آورد . يپراکندگ

 ريکنندگان و غاستفاده  نيدر ب یيتوافق گرا يژگیای وبررسي مقایسه دو گروه مستقل( t). 11جدول 

 یمجاز یان از شبکه هااستفاده کنندگ

 انحراف معیار میانگین سطو  متغیر
 میزان

t 
 درجه آزادی

 سطح

 داریمعني

 توافق گرایي
 33/1 44/40 کنندهاستفاده

40/10- 237 01/0 
 73/3 83/47 کنندهاستفادهغیر 

 انیگرفت که تفاوت م جهیتوان نتي( م11/1بدست آمده) نیلو F زانیبر م دیبا تاک

با  یياز سو ها برقرار است.انسیوار يدو گروه معنادار نبوده و مفروضه همگن یهاانسیوار

داری بین ویژگي اشود که تفاوت معن، مطر  ميآمدهدستبه tبر میزان مقادیر  تأکید

 کنندنميو افرادی که استفاده  کنندميمجازی استفاده  هایشبکهافرادی که از گرایي توافق

 ( فرضیهتائید ) وجود دارد
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 به تفکيک گروه« وجدان گرایي» متغيروضعيت . 12جدول 

 گروه

گرایش  هایشاخص

 مرکزی
 توزیع هایشاخص پراکندگي هایشاخص

 میانگین میانه نما
 دامنه

 تغییرات
 واریانس

انحراف 

 معیار

خطای 

 معیار

ضریب 

 کجي

ضریب 

 کشیدگي

 -23/0 11/0 13/0 37/7 07/11 17 81/42 42 42 کنندگاناستفاده

غیر 

 کنندگاناستفاده
47 47 41/47 11 23/13 31/3 48/0 71/0 31/0 

 نیانگیو م انهی، منما نیب يعنوان نمود که تفاوت اندک توانيبا توجه به جدول فوق ، م

( وجود  یمجاز یهااستفاده کنندگان از شبکه ریدر هر دو گروه ) استفاده کنندگان و غ

است، عنوان  كیکمتر از رقم  يدگیو کش يکج بیضر زانیم کهيدارد و از آنجائ

به عنوان  نیانگیاز م توانيبودن را دارا بوده و م نرمالفوق مفروضه  عیکه توز شوديم

شاخص  نیترو از انحراف استاندارد به عنوان مناسب یمرکز شیشاخص گرا نیترمناسب

 استفاده به عمل آورد . يپراکندگ

و غير  کنندگاناستفادهمقایسه ویژگي وجدان گرایي در بين  (دو گروه مستقل t) .13جدول 

 مجازی هایشبکهاز  کنندگاناستفاده

 انحراف معیار میانگین سطو  متغیر
 میزان

t 
 درجه آزادی

 سطح

 داریمعني

 وجدان گرایي
 34/7 87/42 کنندهاستفاده

14/3- 237 01/0 
 32/3 43/47 کنندهاستفادهغیر 

 انیگرفت که تفاوت م جهیتوان نتي( م73/1بدست آمده) نیلو F زانیبر م دیبا تاک

با  یياز سو ها برقرار است.انسیوار يدو گروه معنادار نبوده و مفروضه همگن یهاانسیوار

داری بین ویژگي تفاوت معنيشود که ، مطر  ميآمدهدستبه tبر میزان مقادیر  تأکید

و افرادی که استفاده  کنندميمجازی استفاده  هایشبکهافرادی که از گرایي وجدان

 هایشبکهکه افرادی که از  گرددميعنوان  رونیازا )تائید فرضیه(. وجود دارد کنندنمي

  گرایي کمتری برخوردارند.از وجدان کنندميمجازی استفاده 



 44بهار، پنجمویسشماره هم، سال یازد ،ی تربیتیشناسروانفصلنامه                                                         45 

 یريگجهينتبحث و 

 شخصیتي هایيویژگاجتماعي مجازی در  هایشبکه تأثیرتحقیق حاضر که به بررسي 

مجازی چه  هایشبکهاست که  سؤالبه دنبال پاسخگویي به این  پردازدميجوانان 

 اجتماعي موجب تغییر هایشبکهکه آیا این و رفتارهای ما دارند  دهيشکلجایگاهي در 

  شوندميدر جوانان شخصیتي  هایویژگي

ر آن است که فرضیات این بررسي تطبیقي و مقایسه یافته ها و اطالعات این تحقیق بیانگ

پژوهش به غیر از فرضیه گشودگي تایید شده و وجود رابطه و ارتباط بین متغیر وابسته 

نیز به اثبات رسیده  تحقیق)رفتار فردی(و متغیر مستقل تحقیق)شبکه های اجتماعي مجازی(

که هر  ولي در فرضیه گشودگي معنادار بودن رابطه متغیرها تایید نشده و ثابت گردید است.

با  قیتحق نیا جیکه نتا یبه طور دو گروه از گشودگي یکساني برخوردار مي باشند

 ی(، هامبورگروآرتر1333(، هاوارد )1332و کاستا ) ی(، مك کر1314) زنكیآ قاتیتحق

ها نشان داد که آن قاتیتحق جیهست. نتا مسو(، ه2008) اناوسیلیاکومبوولی(، آنت2003)

 يارتباط دیجد یفناور كیخاص  یهايژگیو و هاتیقابل لیلبه د نترنتیاستفاده ازا

که آن ژهیوداشته به ينقش مهم هایو نوآور يتازگ لیدر جذب کاربران به دل توانديم

 يازتمام یمندبهره و ریجهت س يمجال یمجاز یفضا نیافراد کاوشگر و خالق در ا

فضا  نیاکثر افراد که درا لیدل نیبه هم کننديم دایرا پ هاتیامکانات موجود سا جوانب و

و  یکاوشگر يژگیباو گریکدیها با آن یهااز وجه اشتراک يکیحداقل  کننديم ریس

 همراه هست.    یمجاز یها درفضاآن یجستجوگر

ها نشان دادکه روان نژندگرایي با کاربران شبکه یيرابطه روان نژندگرا جینتا نینچهم

اند تفاده مي کنند بیشتر از افرادی است که از آن بي بهرههای مجازی اسافرادی که از شبکه

کنند کساني هستند های مجازی استفاده ميو این داللت برآن دارد که افرادی که از شبکه

کنند و نیز نسبت به اکثر مردم از زندگي بیشتری نسبت به دیگران مي منفيکه هیجانات 

یل عمومي به تجربه عواطف منفي چون در مجمو  این افراد تما رضایت کمتری دارند.

احساس گناه و نفرت را بیشتر از گروه دیگر در خود  عصبانیت، دستپاچگي، غم، ترس،

(، 1332) وکاستا یکر (، مك1314) زنكیآ قاتیبا تحق قیتحق نیا جینتا. کنندپیدا مي
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 روی(، شاپ2002) وهمکاران کرتی(، سو2001) ی(، مود1338) انگی(، 1333هاوارد )

ها نشان آن قاتی( همسو هست. تحق2008) وسی(، ود2008) اتاواسیلی( گامبووو2001)

منجر به  يعالوه بر عوارض جسمان ياجتماع یهاو شبکه نترنتیدادکه استفاده ازا

احساس گناه و  ،يترس، نفرت، اضطراب، بدخلق ت،یمانند عصبان يتیشخص اختالالت

 . شوديکاربران م نینفرت در ب

کنند از برونگرایي کمتری های مجازی استفاده ميیگر افرادی که از شبکهسوی د از

این در حالي است که این افراد  کنند برخوردارند.نسبت به افرادی که استفاده نمي

ها به کنند.آنها ميارتباطات کمي با پیرامون خود داشته و وقت کمتری را صرف آن

رایش دارند و نسبت به اکثر افراد از تنها بودن گ نبودن و یکنواخت بود خوددار استقالل،

(، کاتز و آسپدن 1331) گولیمطابق با تحقیق ورن نیکنند. همچنبیشتر احساس راحتي مي

( 2001) واینترنتی(، پ2001( هارود و همکاران )1338(، کروت و همکاران )1337)

(، 2008) اناواسیلیل و تاکومبوی(، آن2001) ی(، هامبورگرآرتز2001لنهارت و همکاران )

ها آن قاتیتحق جیارتباطات همراه است. نتا شیهمراه با افزا یمجاز یهااستفاده از شبکه

در  یجهت ارتباطات بدون مرز همراه با بازدار يفرصت یمجاز یکه فضا دهدينشان م

 تواندياست م یمجاز یفضا يژگیو نیترکه از مهم تیقابل نی. اآورديها را فراهم مگروه

 فراهم کند.  یيبرونگرا یهايژگیکاربران با و شتریعرصه را جهت حضور ب

برخوردارند به عنوان  های مجازی که از توافق گرایي کمتریطرفي کاربران شبکه از

ها یا کساني که نمره چالش گر گر و یا مبارزه طلب خوانده مي شوند.اشخاص چالش

ی هنجارها و نیازهای خود متمرکز بوده و بیشتر رو کمتری در عامل توافق گرایي دارند،

دیگران دارند. این اشخاص بیشتر در جستجوی قدرت  ایتاکید کمتری به نیازها و هنجاره

فکر خشن و بدون عمل و دستیابي به آن هستند.افراد چالشگر به عنوان اشخاص دارای 

و یا سلطه جو  ضد اجتماعي، توانند خود شیفته،که مي انداحساس شناخته شده

اند ادههای پارانوئیدی باشند که احساس خود را نسبت به دیگران از دست دشخصیت

(، هومنت 1381) سی(، تون1381) رودونالدیو  امزیلیبا تحقیقات و قیتحق نیا جینتا نیبنابرا

(، 2002(، کروات و همکاران )1333) تی(، دینر، سول، لوکاسواسم1383) سیو کوهنووبل
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 جیدارد. نتا رتی( مغا2003ساندرز ) ستوفری( و کر2003) یولنهر(، ب2002آئورنبك )

منجر به  يعالوه بر عوارض جسمان نترنتیها نشان داده است که استفاده ازاآن قاتیتحق

لذت نبردن  ،يانزواطلب ،يزودرنج ت،یحساس ،یفرد نیمانند تعارض ب يتیاختالالت شخص

در  نی. همچنشوديدر کاربران م گرانیبا د یو عدم سازگار يگروه یهاياز سرگرم

را با روابط بهتر  ترنییپا تیفیبا ک يکاربران، روابط اجتماع ،یمجاز یهااستفاده از شبکه

را بر خود مقدم  گرانیرو بوده و نظر دو اصوالً در انجام امور، تك کننديم نیگزیجا

قرار  دیمورد تائ رهایمتغ نیفوق با تفاوت معنادار ب هیحاضر فرض قیدر تحق نی. بنابراداننديم

 گرفت.

 کنندياستفاده م یمجاز یهاکه از شبکه یدهد که افرادينشان م قیتحق جینتا نیهمچن

اهداف اشاره دارد  یبه تعداد یيبرخوردارند. عامل وجدان گرا یکمتر یياز وجدان گرا

و  متعادل -مانند متمرکز  یوستاریشامل پ يعنیآن متمرکز هست؛  یکه فرد بر رو

 دانانيقیهدفمند بااراده و مصمم است. افراد موفق، موس نهست. فرد باوجدا یریپذانعطاف

و تاکوموتوچوک   کمنیصفات را در حد باال دارند. د نیا ،يبزرگ و روشنفکران نام

شده با تحقیق انجام قاتیتحق جی. نتاانددهینام تیبه موفق لیرا به نام تما طهیح نی( ا1381)

 یهايژگیکه و دهديها نشان مقات آنیتحق جی( همسو هست. نتا2008واس )کومبو و نا

ا که ارتباط مثبت هآن قاتیدارد. در تحق یمجاز یبر استفاده از فضا يمهم ریتأث يتیشخص

( مشاهده شد، یي)روان رنجورخو یيباوجدان گرا نترنتیاستفاده مفرط ازا نیب یو معنادار

طور آشکار و به هک يآن و اهداف تیجذاب لیبه دل یزمجا یشده است که فضانشان داده 

به هدف  دنیقطعاً تمرکز فرد را در جهت رس شدهيآن طراح یهاو برنامه هاتیپنهان در سا

. در آن صورت کاربر بدون اراده و مشتاق در جهت دهديانجام م تیخاص با هدا

که کاربران در  یاو اراده یقطعاً هدفمند طیشرا نیو ا شوديهمسو م جادشدهیا یهاکانال

مطالعات لنهارت  نی. همچنسازديمیسر نم ز،یرا ن کننديم یزیرمثبت برنامه تیوفقجهت م

 نترنتیکه کاربران ا دهدينشان م زی( ن2001(، هاروارد و همکاران )2001وهمکاران )

 یزهایچو  رندیگخود را به دست يکنترل امور شخص تواننديبهتر م گرینسبت به افراد د

در  نیشود. بنابرا زین هايدر مورد سرگرم یریادگی وهیش بودگرفته و باعث به ادی دیجد
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 کنندياستفاده م یمجاز یهاکه از شبکه يانیشده است که دانشجوحاضر نشان داده قیتحق

 طیشرا گرید یاز سو يتیشخص یهايژگیو و سوكیاز  یمجاز یفضا طیشرا لیبه دل

استفاده  یمجاز یهااز شبکه کهاست  يانیاز دانشجو تر نیها پائآن یتمرکز و هدفمند

 .کنندينم

 بارسانه اجتماعي  عنوانها بهشبکهواقع  گفت در توانميي هاییافتهچنین  تفسیر در

 یایدر دن که کنديم مهیا تعدادی از افراد را برایامني  مفر  و يزندگ متعدد، هاییتقابل

از که  برای کساني باشد یزگاهيگر توانديمفضای مجازی  ینا واقعي انکارشده اند.

 اییلهوسهمچنین  و دچار هستندتنهایي  و احساسبه تشویق  و برندميرواني رنج  مشکالت

دلیل پتانسیل باالی  افراد به ینهمچن .هاستآن يو روانبرای ارضای نیازهای هیجاني 

 عنوانبه ینو همچنت اجتماعي برخط تغییریافته تعامال یالگوها مصاحبت، یها براشبکه

 و يگمنام .شوندمي یدهها کششبکهاحساس تنهایي به سمت  برای حاالت مرتبط با اییوهش

داده که  را کاهشاجتماعي  و اضطراب يخودآگاه ،هاشبکه در رو در نداشتن ارتباط رو

افراد برای ها یطمح یندر اروابط دوستانه  یریگشکل و پسندرفتار جامعهتسهیل  خود به

از  اکنون ،اندنداشتهفردی توفیق چنداني واقعي میان در روابطکه  يکسان .شودمي منجر تنها

 کنند برقرار را یاگسترده روابط ،برمال کرده را چهره خود آنکهيب شوندمياین طریق قادر

 زمره افراد،با راه یافتن گستره اینترنت به زندگي رو :لذا دهند. احساسات خویش رابروز و

اینترنت و  بلندمدتو  مدتکوتاه تأثیراین دلیل که  به .هستفردی آن مهم  تأثیر درک

این  آوریجمعاست ما باید در چگونگي اقدام برای  نشدهشناختهمجازی هنوز  هایشبکه

 اطالعات محتاط باشیم و مراقب مخاطراتي که ناشي از این رفتارهاست باشیم.

برای اجتناب از پیامدهای منفي بستگي به درک  گذاریاستسیطراحي تکنولوژی و 

 سالمت براجتماعي  هایشبکهدارد که از طریق آن استفاده از  هایيمکانیسمازترکامل

عمومي در مورد فضای مجازی بر  گذاریسیاست. اکثر مباحث گذاردمي تأثیررواني 

برای تبادالت تجاری تمرکز کرده  ایرسانهیك منبع اطالعاتي و  عنوانبهمزایای بالقوه آن 

اینترنت برای حمایت بهتر در استفاده از گذاریسیاستمداخالت تکنولوژی و  با است.

 اصال  کرد. این عدم تعادل را توانميبرای ارتباطات میان فردی 
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