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اي از میان دانشجویان  اي چندمرحله بود که با استفاده از روش خوشه)  نفر270
آوري  منظور جمع به. کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز انتخاب شدند

و پرسشنامه جمعیت ) NEO-FFI(اطالعات، از پرسشنامه شخصیتی نئو فرم کوتاه 
ها  تحلیل داده . ممیز استفاده شدها، از روش تحلیل دهشناختی و براي تحلیل دا

شناسی و گشودگی به  گرایی، وظیفه هاي شخصیتی برون نشان داد که عامل
هاي اجتماعی مجازي  تجربه به ترتیب اولویت در تمایزگذاري کاربران شبکه

گرا اجتماعی بوده  افراد برون ).>001/0P(دار دارند  کاربران نقش معنی از غیر
از طرفی افراد با . دارند  تمایل بیشتري به برقراري روابط صمیمی با دیگرانو

سطوح باالي گشودگی به تجربه در مورد دنیاي درونی و بیرونی کنجکاو 
هاي  استفاده از شبکه پس ها سرشار از تجربه است؛ هستند و زندگی آن

مار اجتماعی مجازي راهکار جدیدي براي ایجاد ارتباط با دیگران به ش
شود که  ها موجب می بر این اساس محیط بدون ساختار این شبکه. رود می

ها بیشتر  ها از آن شناسی پایین به دلیل عدم کنترل تکانه افراد با ویژگی وظیفه
  .استفاده کنند

شناسی، گشودگی به تجربه،  گرایی، وظیفه برون :هاي کلیدي واژه
 .هاي اجتماعی مجازي شبکه

 

  ه و بحث نظري، بیان مسئلمقدمه
هاي جدید جهان معاصر، نقش به سزایی در  عنوان یکی از ابعاد نوپاي فناوري اینترنت به

بودن در فضاي مجازي اینترنت به کاربران . تغییر و تحول زندگی افراد جامعه دارد
هاي ناشی از  ها و خشنودي دهد و به هراندازه که این فرصت شماري می هاي بی فرصت

نترنت افزایش یابد، کاربران بیشتر به سمت این پدیده نوین سوق خواهند استفاده از ای
 منتشر کرده است آمار کاربران 2005طبق گزارشی که پایگاه اینترنتی در فوریه . یافت

 میلیون نفر کاربر 8/4 میلیون نفر است و ایران با 5/17اینترنت در خاورمیانه نزدیک به 
همین گزارش حاکی است که آمار کاربران ایرانی . استرتبه اول را در خاورمیانه دارا 
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 نقل از 1383یلی، جحا( درصد رشد داشته است 2/18بر   ، بالغ2000نسبت به دسامبر 
مختلفی بر  شدن اینترنت اثرات امروزه پیدایش و فراگیر ).1390خانجانی و اکبري، 

ایجاد کرده است و تغییرات اساسی در نحوه زندگی مردم  روي زندگی افراد گذاشته
هاي زندگی روزانه افراد که  یکی از جنبه).  ،2002 و گلیسون، گرینکین مک(

نحوه  اینترنت در آن، تغییرات بسیاري را به وجود آورده است، زندگی اجتماعی و
  ؛ ،2002 و فوکس، وایناپلمبرگرها آمیچاي(ها با دیگران است  آن برقراري ارتباط

زندگی اجتماعی و یا به عبارتی، برقراري ارتباط با ).  ،2000يآرتز  و بنمبرگرها
هاي چت و  ابزارهاي اجتماعی ساده مانند انجمن دیگران در اینترنت، در ابتدا از طریق

تر گشته و ابزارها و  تر و پیشرفته بسیار پیچیده شد، اما امروزه هاي خبري انجام می گروه
آن  هاي اجتماعی به خصوص شبکه  فانتزي و بههاي ها، محیط هایی مانند وبالگ محیط

هاي اجتماعی از  در این میان، شبکه).  ،2009هامبرگر و باراك آمیچاي(اند  اضافه شده
 اند، به صورتی که در نظر گرفتن این نکته که رشد بسیار چشمگیرتري برخوردار بوده

بوك، ماي  ي مانند فیسهاي اجتماعی مجاز از کاربران بالغ اینترنت روزانه در شبکه% 65
؛ به 2011 مادن و زیخور،(تواند تأییدي بر این ادعا باشد   فعالیت دارند، می ...اسپیس و

 و کمپل، فریمن، ونگنقل از جنتایل
در ایران نیز همسو با سایر ). 2012 

عضو شبکه اجتماعی )  درصد58حدود (کشورها تعداد زیادي از کاربران اینترنت 

                                                
1. McKenna 
2. Green 
3. Gleason 
4. Amichai-Hamburger 
5. Wainapel 
6. Fox 
7. Hamburger 
8. Ben-Artzi 
9. Barak 
10. Gentile 
11. Twenge 
12. Freeman 
13. Campbell 
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هاي اجتماعی مجازي نظیر   و میزان زیادي از وقت خود را در شبکهبوك بوده فیس
رضایی، خلیلی اردکانی و  ، به نقل از1391مشرق نیوز، (کنند  بوك سپري می فیس

هاي   رشد چشمگیر استفاده از سایتهدهند تواند نشان که این نکته می) 1394ضابطیان، 
هاي وابسته   اجتماعی سرویسهاي صورت کلی، سایت به .اجتماعی در کشور ما باشد

؛ )1395اد و صادقی، ژن اد، قاسمینژ  به نقل از عبداللهی وویدمناوبار(به وب هستند 
دهند، یک پروفایل عمومی یا نیمه عمومی در سیستم محدود  به افراد اجازه می که 

ها در ارتباط هستند با یکدیگر ربط بدهند و لیست  بسازند، کاربرانی را که با آن
در سیستم نشان را اند،  شده  رتباطات خودشان و ارتباطاتی که توسط دیگران ساختها

توجه این است که برخالف اشکال سنتی  نکته قابل ) ،2010 و الیسونبوید(دهند 
کنند،  ریزي می برقراري ارتباط مانند ایمیل و تلفن که مکالمات دونفره و کوتاهی را پی

سازند  بوك این امکان را براي کاربران فراهم می د فیسهاي اجتماعی مجازي مانن شبکه
براي مثال کل (هایی را در مورد وضعیت روزانه خود، با تعداد زیادي از افراد  تا پیام

و همچنین )  ،2012 و گرینفیلد، تیلورمنگو(در میان بگذارند ) بوك دوستان در فیس
وینتر و (دریافت کنند ) کامنتاز طریق الیک و  (بازخوردهاي زیادي از دوستان خود

روزرسانی وضعیت در هرروز در   میلیون به400به صورت تقریبی ). 2014دیگران، 
 این کههاي اجتماعی مجازي از  دهد که کاربران شبکه وضوح نشان می  به،بوك فیس

 ها و احساسات خود را به صورت همزمان با تعداد زیادي از افراد توانند افکار، ایده می
  ).2009 و دیگران، بانارجی(برند  میان بگذارند لذت میدر 

                                                
1. Obar 
2. Wildman 
3. Boyd 
4. Ellison 
5. Manago 
6. Taylor 
7. Greenfield 
8. Banerjee 
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هاي  هاي اجتماعی در چند سال اخیر، پژوهش با روند رو به رشد استفاده از سایت
گرفته  شده و بیشترین حجم مطالعات انجام  نوظهور انجامهاي در مورد این پدید گسترده

هاي اجتماعی  هایی از شبکه پیرامون این سؤال بوده است که چه کسانی و با چه ویژگی
، ، جنکیس گوارنیري ،2012 و سو، ژانگ، جکسونوانگ(کنند  مجازي استفاده می

 سؤالدیگر محققان در پی پاسخگویی به این  عبارت به. ) ،2012دیبورگها  ورایت
بوك عضو  ي اجتماعی مجازي مانند فیسها شبکههستند که چرا برخی از افراد در 

در این راستا . گونه فعالیتی ندارند یچهها  یتساگونه  یناخی از افراد در شوند و بر یم
توجه محققان و پژوهشگران را جلب کرده و حجم وسیعی از  یکی از متغیرهایی که

، ویلسون(هاي شخصیتی است  مطالعات را به خود اختصاص داده است، ویژگی
امروزه نظریه پنج  ).، 2010، هینسلی و زونیگا، کورآ2010؛ و وایتفورناسیر

ترین نظریات در عرصه مطالعات شخصیت بوده که  عاملی شخصیت یکی از جامع
، گشودگی به گرایی ، برونرنجورخویی  عامل بزرگ شخصیتی روان5متشکل از 

،  و راجریانگ(  استشناسی  و باوجدان بودن یا وظیفهپذیري ، توافقتجربه
                                                

1. Wang 
2. Jackson 
3. Zhang 
4. Su 
5. Jenkins-Guarnieri 
6. Wright 
7. Hudiburgh 
8. Wilson 
9. Fornasier 
10. White 
11. Correa 
12. Zuniga 
13. Neuroticism 
14. Extroversion 
15. Openness to experience 
16. Agreeableness 
17. Conscientious 
18. Young 
19. Rodgers 
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پذیري،  هایی را که با فعالیت و انرژي، جامعه رایی ویژگیطور خالصه، برونگ به). 1998
از طرفی توافق پذیري با . کند هاي مثبت مرتبط است، بیان می گري و هیجان ابراز

اي که در جهت مخالفت با دیگران است، تقابل داشته و شامل  گیري اجتماعی جهت
 هشناسی کنترل تکان یفههمچنین وظ. اعتماد و تواضع است دوستی، هایی مانند نوع ویژگی
بعالوه . کند دار را تسهیل می هاي هدف کند که فعالیت  اجتماعی را بیان میهشد تعریف

هایی مثل  اي از ویژگی رنجورخویی مقابل ثبات هیجانی بوده و شامل محدوده روان
گشودگی به . پذیري و تنش عصبی است اضطراب، ناراحتی، تحریک  منفی،هعاطف

 باچانان(کند  ق و پیچیدگی زندگی روانی و تجربی فرد را بیان میتجربه، عرض و عم
 ). ،2004کزینسکیها و

هاي شخصیتی با  پژوهشگران در راستاي بررسی رابطه شخصیت و ویژگی
اي را در این  هاي گسترده هاي اجتماعی مجازي، پژوهش رفتارهاي مربوط به شبکه

 عنوان چه با در پژوهشی )) 2011 زنوس و در این راستا رایان.اند حیطه انجام داده
گانه شخصیت،  هاي پنج  بین ویژگیهکنند، به بررسی رابط بوك استفاده می کسانی از فیس

نتایج نشان داد که برونگرایی و . بوك پرداختند خودشیفتگی و تنهایی و استفاده از فیس
، باوجدان بودن، بوك رابطه مثبت و در نقطه مقابل آن خودشیفتگی با استفاده از فیس

هاي شخصیتی افراد  ها معتقدند که ویژگی آن .کمرویی و تنهایی رابطه منفی دارد
گرا از قبیل عالقه به برقراري روابط اجتماعی و داشتن شبکه اجتماعی گسترده،  برون

هاي  گرایی از شبکه  استفاده بیشتر افراد با سطوح باالي برونهکنند تواند توجیه می
ها استدالل کردند که افراد با سطوح باالي برونگرایی از  آن. ي باشداجتماعی مجاز

عنوان ابزاري براي حفظ و گسترش روابط خود با دیگران  هاي اجتماعی مجازي به شبکه

                                                
1. Buchanan 
2. Huczynski 
3. Ryan 
4. Xenos 
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 و دیگران از سویی روس .کنند ها، استفاده می میان گذاشتن عقاید خود با آن و در
بوك  هاي شخصیتی و استفاده از فیس یدر پژوهشی به بررسی رابطه بین ویژگ) 2009(

خویی و  رنجور گرایی، روان نتایج حاکی از آن بود که بین سه ویژگی برون. پرداختند
دار اما ضعیفی   معنیهبوك رابط گشودگی به تجربه با استفاده از شبکه اجتماعی فیس

 عنوان اب) ) 2010هامبرگر و وینیتزکی حال، نتایج پژوهش آمیچاي بااین .وجود دارد
مطالعه  و شخصیت برخالف) بوك با تأکید بر فیس (هاي اجتماعی استفاده از شبکه
هاي شخصیتی و  دار و قوي بین ویژگی  معنیه رابطهدهند نشان) 2009( روس و دیگران
در پژوهشی به ) ) 2012 و ویز، ویلیامزاسکوس. هاي اجتماعی بود استفاده از شبکه

نفس، تنهایی و خودشیفتگی با استفاده از  صیتی، عزتهاي شخ  ویژگیهبررسی رابط
ها نشان داد که تنها دو عامل  نتایج پژوهش آن. بوك در میان دانشجویان پرداختند فیس

استفاده و عدم استفاده از شبکه اجتماعی  بینی گشودگی به تجربه و تنهایی توان پیش
طوح باالي گشودگی به تجربه، ها استدالل کردند که افراد با س آن. بوك را داشتند فیس

با افراد مشابه خود ارتباط برقرار کنند، در  هاي اجتماعی مجازي توانند در شبکه می
 خود عضو شوند و عالوه بر آن در یک محیط مناسب به بحث در ههاي موردعالق گروه

هاي اجتماعی مجازي  فرد شبکه این ویژگی منحصربه. مورد عالئق خود بپردازند
هاي   گرایش بیشتر افراد با سطوح باالي گشودگی به تجربه از شبکههکنند  توجیهتواند می

  .اجتماعی مجازي باشد

                                                
1. Ross 
2. Vinitzky 
3. Skues 
4. Williams 
5. Wise 
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 بین هاي به تحلیل رابط در مطالعه) ) 2014 و چیو، لین، هوانگهمچنین هونگ
بوك در دانشجویان  بوك و اعتیاد به فیس شناختی، استفاده از فیس هاي روان ویژگی
ها در این مطالعه بررسی این نکته بود  یکی از اهداف آن. وان پرداختندهاي تای دانشگاه
بوك   استفاده از فیسهبینی کنند تواند پیش شناختی می هاي روان یک از ویژگی که کدام

رنجورخویی و  گرایی، روان بوك با برون تحلیل نتایج نشان داد استفاده از فیس. باشد
 استفاده از هبینی کنند تواند پیش که میاي  نها ویژگیدار نداشته و ت نفس رابطه معنی عزت
شده و با در نظر  با توجه به مطالب عنوان .بینی است بوك باشد حقارت یا خودکم فیس

سرعت در  هاي اجتماعی مجازي به گرفتن این نکته که سیر و روند استفاده از شبکه
 شایسته و الزامی ،تتوجه به این حوزه از مطالعاکه حال افزایش است بدیهی است 

توجه به  نظر گرفتن تناقضات در مطالعات قبلی از یکسو و از طرفی در. است
هاي کمی که در کشور در این حیطه صورت گرفته است از سوي دیگر  پژوهش

شده،   با توجه به مباحث مطرح بنابراین کننده اهمیت این پژوهش باشد؛ تواند توجیه می
هاي  هاي شخصیتی خاص، کاربر شبکه یه که افراد با ویژگیو با در نظر گرفتن این فرض

بینی از استفاده و  شوند، پژوهش حاضر باهدف دستیابی به یک الگوي پیش اجتماعی می
بر این اساس، هدف . شده است هاي اجتماعی مجازي انجام عدم استفاده از شبکه

بوك و  فیس(مجازي هاي اجتماعی  بینی استفاده و عدم استفاده از شبکه پژوهش، پیش
  .هاي شخصیت بود از روي ویژگی) کلوب

  
  روش

جامعه آماري پژوهش .  همبستگی بود-طرح پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی
 دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز در تمامحاضر، شامل 

                                                
1. Hong 
2. Huang 
3. Lin 
4. Chiu 
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به روش ) غیر کاربر 76/ کاربر 194( نفر 270  بود، که از این تعداد1394سال 
ترتیب بود که  این روش کار به .اي انتخاب شدند اي چندمرحله برداري خوشه نمونه

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، 5هاي دانشگاه تبریز،   دانشکدهتمامابتدا از بین 
هاي خارجه به صورت  کشاورزي و ادبیات و زبان فیزیک، فنی مهندسی مکانیک،

هر دانشکده دو رشته و از هر رشته یک کالس به سپس از . تصادفی انتخاب شدند
 و 08/21کنندگان گروه کاربر  میانگین سنی شرکت .صورت تصادفی انتخاب گردید

 69/21کنندگان غیر کاربر داراي میانگین سنی  شرکت.  بود9/1 انحراف استاندارد آن
 ابزار 2هاي پژوهش از  منظور گردآوري داده به.  بودند15/2و انحراف استاندارد 

و همچنین ) NEO-FFI(شامل فرم کوتاه پرسشنامه شخصیت پنج عاملی نئو 
در . آوري اطالعات جمعیت شناختی استفاده شد  محقق ساخته جهت جمعهپرسشنام

  .شود ادامه به معرفی این ابزارها پرداخته می
 پرسشنامه شخصیت فرم :NEO-FFI(1(پرسشنامه شخصیت پنج عاملی نئو 

 ساخته شد مک کري.  توسط پائولتی کوستا و روبرت آر1985ال کوتاه نئو در س
 60 این ابزار داراي). 1390 نقل از خانجانی و اکبري،  ،1992 و کوستامک کري(

است و پنج ) از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم(اي به شیوه لیکرت  سؤال پنج گزینه
 12با (گرایی   برون،) سؤال12با ( رنجورخویی عامل اصلی شخصیت شامل روان

و  ) سؤال12با (، توافق پذیري ) سؤال12با (، گشودگی به تجربه )سؤال
 از روایی و پایایی نسبتاً NEO-FFIمقیاس . سنجد را می)  سؤال12با (شناسی  وظیفه

آلفاي کرونباخ را ) 1995(نتیجه مطالعه مورادیان و نزلک . خوبی برخوردار است
  براي روان رنجور84/0 براي گشودگی به تجربه تا 74/0  عامل در دامنه5براي این 

                                                
1. NEO Five-Factor Personality Inventory 
2. McCrae 
3. Costa 
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مک کري ). 1391شقاقی و ملکی،  به نقل از صفاري نیا،(خویی گزارش دادند 
بر روي ) NEO-FPI(تحقیقی که براي تجدیدنظر در پرسشنامه  در) 2004(وکاستا 

 5اي  سؤالی بر240 نفر انجام دادند ضرایب همبستگی این آزمون را با آزمون 1492
 گرایی، گشودگی به تجربه، توافق پذیري خویی، برون رنجور ویژگی شخصیت روان

در ایران .  گزارش دادند86/0  و76/0، 91/0، 83/0، 83/0شناسی به ترتیب  و وظیفه
 208ضریب اعتبار بازآزمایی براي یک گروه نمونه ایرانی شامل ) 1385(شناس  حق

 به 83/0 و 75/0، 80/0، 79/0، 79/0 ترتیب دانشجو را با سه ماه فاصله زمانی به
 .دست آورد

منظور دستیابی به اطالعات   این پرسشنامه به:پرسشنامه جمعیت شناختی 
... کنندگان ازجمله سن، جنسیت، میزان تحصیالت و شناختی شرکت جمعیت

همچنین این پرسشنامه با طرح یک سؤال مبنی بر استفاده یا عدم . طراحی شد
، جداکننده و تمایز گر )بوك وکلوب فیس(هاي اجتماعی مجازي   شبکهاستفاده از

  .افراد کاربر از افراد غیر کاربر بود
  

  ها یافته
هاي آمار توصیفی شامل میـانگین و انحـراف        ها از شاخص    وتحلیل داده   براي تجزیه 

) گـام   به  تحلیل ممیز به روش گام    (هاي آمار استنباطی      استاندارد و همچنین از روش    
هاي توصیفی متغیرهاي مورد مطالعه ارائـه     شاخص 1در جدول    .شده است    تفادهاس

  .اند شده
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هاي اجتماعی مجازي و افراد   میانگین و انحراف معیار نمرات افراد کاربر شبکه-1جدول 
  هاي پنج گانه شخصیت غیر عضو از لحاظ ویژگی

  بین متغیرهاي پیش  )انحراف معیار (میانگین
  فراد غیر کاربرا  افراد کاربر

  خویی  روان رنجور-1
  گرایی برون -2
  گشودگی به تجارب تازه -3
  توافق پذیري -4
  شناسی وظیفه -5

37/35)11/5(  
87/41)61/3(  
17/40)99/3(  
53/39)93/4(  
28/39)22/4(  

77/35)19/4(  
89/35)72/2(  
63/35)73/2(  
82/40)57/4(  
48/44)59/2(  

  
دهد، میانگین نمرات افراد کاربر   می نشان1طور که مندرجات جدول  همان

گرایی و گشودگی به تجربه  بین برون هاي اجتماعی مجازي در متغیرهاي پیش شبکه
همچنین میانگین نمره افراد غیر کاربر در متغیرهاي . بیشتر از افراد غیر کاربر است

. استشناسی بیشتر از افراد کاربر  رنجورخویی، توافق پذیري و وظیفه بین روان پیش
و کمترین میانگین ) 87/41( کاربر مربوط به متغیر برونگرایی بیشترین میانگین در افراد

کاربر بیشترین  میان افراد غیر در. است )37/35(رنجورخویی  مربوط به متغیر روان
و کمترین مربوط به گشودگی ) 48/44( شناسی بین وظیفه میانگین مربوط به متغیر پیش

  .تاس) 63/35(به تجربه 
  
   تحلیل تمایز رگرسیون گام به گام همراه با المبداي ویلکس براي متغیرهاي ممیز-2جدول 

  داري سطح معنی F مقدار المبداي ویلکس متغیر واردشده مرحله
  001/0 66/169 612/0 1 گرایی  برون-1
  001/0 201/135 497/0 2 شناسی  وظیفه-2
  001/0 534/106 454/0 3  گشودگی به تجارب تازه-3
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گام همراه با     به  شود تحلیل تمایز رگرسیون گام       دیده می  2گونه که در جدول       همان
شده است و نتایج حـاکی از آن    گام انجام3متغیر ممیز در  3 براي  Fالمبداي ویلکس و    

. دار در تمایزگذاري دو گروه کاربر و غیر کاربر دارنـد  است که هر سه متغیر نقش معنی     
شناسـی و   هـاي برونگرایـی، وظیفـه    دهد که عامل  نشان می2 مندرجات جدول    همچنین

گشودگی به تجربه به ترتیب اولویت در تمایزگذاري گرایش به استفاده و عدم اسـتفاده        
  )>01/0P(دار دارند  هاي اجتماعی مجازي نقش معنی از شبکه

  
  )بین متغیر پیش 3(گام  به  خالصه تابع تمایز متعارف به روش تحلیل گام-3 جدول

  گام به تحلیل گام هاي تابع تمایز متعارف شاخص
  1 تعداد تابع

  202/1 مقدار ویژه 
  100 درصد واریانس 
  100 درصد تراکمی 
  739/0 همبستگی متعارف 
  55/0 مجذور اتا 
  454/0 سالمبداي ویلک 
  307/210 مجذور کا 
  3 درجه آزادي 
  001/0 داري سطح معنی 
  684/0 براي گروه کاربر ها مرکزواره نمره 

  -745/1  براي گروه غیر کاربرها مرکزواره نمره
  1/88 بینی عضویت گروهی پیش
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 گروهی است و هاي بین گروهی به درون مقدار ویژه، حاصل نسبت واریانس
مطابق با . هرچه مقدار آن بیشتر باشد تابع از قدرت تشخیص بهتري برخوردار است

 چندگانه میان ههمبستگی متعارف رابط.  است202/1  مقدار ویژه3مندرجات جدول 
گام  به دهد و مقدار آن در روش گام بین و عضویت گروهی را نشان می متغیرهاي پیش

دهد در  همچنین مجذور اتا که مقدار مجذور ضریب متعارف رانشان می. است 739/0
بین به روش   پیش متغیر3 واریانس 55/0 بود؛ به این معنی که 55/0گام،  به تحلیل گام
  .کند گام تمایز را تبیین می به تحلیل گام

 و 1عضویت در گروه ( بینی متغیر وابسته مقدار المبداي ویلکس مقدار عدم پیش
. تر باشد بهتر است دهد و هرچه کوچک را نشان می) ها بین پیش( توسط متغیر مستقل) 2

ایی عضویت گروهی را بین در شناس همچنین مقدار مجذور کاي، برازش متغیر پیش
مطابق با  .دهد بهتر تمایز را نشان می دهد و هرچه مقدار آن باالتر باشد نشان می

 و مقدار 454/0گام  به  مقدار المبدا براي تابع ممیز به روش گام3مندرجات جدول 
دار   معنی> 001/0Pآمده است، که هر دو مقدار در سطح  دست  به307/210مجذور کاي 

  .شود ین فرضیه تحقیق تأیید میبنابرا. است
 ها به روش تحلیل  آمده است مرکزواره نمره3طور که در جدول شماره  همان

. آمده است دست  به-745/1 و براي گروه غیر کاربر 684/0گام براي گروه کاربر  به گام
آمده، تابع تشخیصی بسیار مناسبی در متمایز  دست این بدان معنا است که تابع ممیز به

بدین ترتیب که اگر . هاي اجتماعی مجازي است دن استفاده و عدم استفاده از شبکهکر
شود که آن فرد در گروه کاربر و اگر  بینی می نمره یک فرد در معادله مثبت باشد پیش

  .شود که آن فرد در گروه غیر کاربر جاي داشته باشد بینی می منفی باشد پیش
ینی تابع تمایز عضویت گروهی را نشان ب بینی عضویت گروهی که توان پیش پیش

از افراد در دو % 1/88دیگر  عبارت به.  به دست آمد881/0گام  به دهد، در تحلیل گام می
 نفر افراد عضو 194گام از  به در تحلیل تمایز گام. اند شده بندي گروه درست طبقه

اشتباه  نفر به 30درستی در گروه افراد عضو و   نفر به164هاي اجتماعی مجازي،  شبکه
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 نفر 74 نفر گروه غیر عضو 76همچنین از . داده شدند در گروه افراد غیر عضو جاي
هاي  اشتباه در گروه افراد عضو شبکه  نفر به2درستی در گروه افراد غیر عضو و  به

  .اجتماعی مجازي قرار داده شدند
  

  بحث
اي اجتماعی مجازي ه بینی استفاده و عدم استفاده از شبکه پژوهش حاضر باهدف پیش

ها، فرضیه  یافته. گانه شخصیت انجام شد هاي پنج بوك و کلوب بر پایه ویژگی فیس
گانه شخصیت استفاده و عدم  هاي پنج  ویژگی، ترکیب خطیاین کهپژوهش مبنی بر 
در این راستا . کند تأیید نمود بینی می هاي اجتماعی مجازي را پیش استفاده از شبکه

دند که هرچه برونگرایی و گشودگی به تجربه باالتر و در مقابل سطح ها نشان دا یافته
. رود  میترهاي اجتماعی مجازي باال تر باشد احتمال استفاده از شبکه شناسی پایین وظیفه

دیگر افراد با سطوح باالي برونگرایی و گشودگی به تجربه بیشتر عضو  عبارت به
شناسی  بل آن افراد با سطح باالي وظیفههاي اجتماعی مجازي شده و در نقطه مقا شبکه

ها استفاده  گونه شبکه  کمتر ازاین،و سطوح پایین برونگرایی و گشودگی به تجربه
 :جمله ها از هاي پژوهش در بعد برونگرایی با نتایج برخی پژوهش یافته. کنند می

؛ رایان و 2012دیبورگ، ها ؛ جنکیس گوارنیري، رایت و2010و دیگران،  ویلسون
هاي  در تبیین این بعد از یافته.  همسو است ،2014 و گانزاج و مارك2011نوس،ز

جمله مهربانی،  هایی از ویژگی. توان به خصوصیات افراد برونگرا اشاره کرد پژوهش می
طلبی، مشارکت در امور اجتماعی، تمایل به معاشرت با دیگران و ابراز احساسات  هیجان

نظر فیزیکی و زبانی  افراد برونگرا اجتماعی بوده، از. وجه مشخصه افراد برونگرا است
گرا از تمایل بیشتري به برقراري  همچنین نسبت به افراد درون فعالیت بیشتري دارند و

این افراد از داشتن رابطه با دیگران لذت برده و . روابط صمیمی با دیگران برخوردارند

                                                
1. Mark 
2. Ganzach 
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عنوان یکی از  رو اینترنت به این از. کنند تر با دیگران دلبستگی نزدیک ایجاد می راحت
دهی روابط  سازي و شکل تواند نقش به سزایی در فعال ابعاد نوپاي تکنولوژي می

عنوان یکی از  هاي اجتماعی مجازي به تر شبکه به عبارت دقیق. اجتماعی داشته باشد
 به جدیدي از اجتماعات انسانی را ترین و نوپاترین ابزارهاي اینترنت شکل کاربردي

راحتی و در هر مکان و زمانی با دیگران ارتباط  توانند به وجود آورده که افراد در آن می
ها در میان  ها، احساسات و هیجانات خود را با آن راحتی عقاید، دیدگاه و به داشته

عنوان جانشین  توانند به هاي اجتماعی مجازي می گونه شبکه رو این این از. بگذارند
تأمل این است  نکته قابل. استفاده قرار بگیرند مالت چهره به چهره موردمناسبی براي تعا

 و  یانگ1390 ؛ خانجانی و اکبري،، 2005 و جلیوسنیتیا :که مطالعاتی از قبیل
هاي   ویژگیه که بر روي بررسی رابط،1391 ؛ به نقل از بهشتیان،، 2007راجرز

- گرایی اند، در بعد درون ترنت تمرکز کردهشخصیتی با استفاده از اینترنت و اعتیاد به این
اند؛ به این  برونگرایی نتایجی ناهمسو و مخالف با نتیجه پژوهش حاضر به دست آورده

ها نشانگر این نکته بوده است که افراد با سطوح  شده یافته هاي ذکر معنی که در پژوهش
ما یافته پژوهش حاضر ا. دهند گرایی بیشترین کاربران اینترنت را تشکیل می باالي درون

جاي استفاده از اینترنت به صورت کلی بر روي استفاده از  و سایر مطالعاتی که به
عنوان یکی از عوامل  اند که برونگرایی به اند، نشان داده هاي اجتماعی تمرکز کرده شبکه

هاي  بینی استفاده و عدم استفاده از شبکه ترین توان را در پیش  قوي،گانه شخصیت پنج
 این نکته باشد که هدهند ها ممکن است نشان این تفاوت در یافته. اجتماعی مجازي دارد

فرد و متمایز در مقابل سایر  هاي اجتماعی مجازي ممکن است یک جنبه منحصربه شبکه
گرا جذب  د که افراد برونگرا را بیشتر از افراد دروننهاي اینترنتی داشته باش سایت

 هاي شخصیتی گرفتن الگوي عملکرد افراد با ویژگی نظر ا درهاي آتی ب پژوهش. دنکن می
                                                

1. Nithya 
2. Julius 
3. Young 
4. Rodgers 
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 این هکنند د روشننتوان هاي اجتماعی می مختلف در شبکه) گرا گرا در مقابل برون درون(
  .دنهاي مختلف باش تفاوت در پژوهش

هاي وانگ و  هاي پژوهش در بعد گشودگی به تجربه با پژوهش از سویی یافته
در تبیین .  همسو است،2010 و دیگران، ؛ کورآ2009ران، ؛ روس و دیگ2012 دیگران،

توان بیان داشت که افراد با سطح باالي گشودگی به تجربه، در مورد دنیاي  این یافته می
این افراد مایل . ها سرشار از تجربه است درونی و بیرونی کنجکاو هستند و زندگی آن

د و غیرمتعارف بوده و در مقایسه هاي جدی ها و ارزش به پذیرش و تجربه عقاید، نظریه
. کنند هاي مثبت و منفی بیشتري را تجربه می با افراد با سطوح پایین این عامل، هیجان

کار به  در مقابل افراد با سطوح پایین در این عامل در رفتار متعارف، و در ظاهر محافظه
پسندند   و نو میها موضوعات رایج و روزمره را بیشتر از موارد جدید آن .رسند نظر می
با توجه به این ). 1385شناس،  حق(اي دارند  هاي هیجانی نسبتاً آرام و نهفته و پاسخ

رسد که افراد با سطوح باالي گشودگی به تجربه از   منطقی به نظر می،خصوصیات
عنوان راهکاري جدید براي ایجاد ارتباط با دیگران  هاي اجتماعی مجازي به شبکه

هاي  توان در تبیین این یافته به صورت کلی عنوان کرد که شبکه می پس استفاده کنند؛
هاي فوري،  هاي چت، پیام اجتماعی مجازي با امکانات جدید و متنوع از قبیل اتاق

عنوان  توانند به  می،هاي آنالین گذاري عکس، فیلم و متن و همچنین بازي امکان اشتراك
ي جذب افراد با سطوح باالي محیطی غنی از تجارب تازه و یک محرك قوي برا

  .گشودگی به تجربه عمل کنند
عنوان یک عامل شخصیتی توان  شناسی نیز به هاي پژوهش، وظیفه مطابق با یافته

هاي اجتماعی مجازي را داشت؛ به این معنی  بینی استفاده و عدم استفاده از شبکه پیش
در این مشخصه بیشتر از که افراد با سطوح پایین در مقایسه با افراد با سطوح باال 

هاي  هاي پژوهش در این بعد با یافته یافته. کنند هاي اجتماعی مجازي استفاده می شبکه
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مبرگر و ها ؛ آمیچاي، 2006 و الونسبريلندرس ؛2010هاي ویلسون و دیگران، پژوهش
 همسو ، ،2014 و گریفیتثهین دم ، ونرویج ، ونشورتر ، کاس2010 وینیتزکی،

ها و تمایالت و  توانایی کنترل تکانه:  ویژگی عمده است2شناسی شامل  ظیفهو. است
افراد . کارگیري طرح و برنامه در رفتار براي رسیدن به اهداف مورد نظر همچنین به

هایی همچون تفکر قبل از عمل، به تأخیر اندازي ارضاي  شناس داراي مشخصه وظیفه
اي  هاي حرفه اغلب در زمینه  تکالیف بوده وبندي ها، رعایت هنجارها و اولویت خواسته

در نقطه مقابل این افراد، . اعتمادند شناس و قابل و دانشگاهی افرادي موفق، دقیق، وقت
کننده و عدم  هاي کسل هایی از قبیل ایرادگیري شناس داراي ویژگی اشخاص غیر وظیفه

جام دادن کارها دقت کافی این افراد معموالً براي ان. باشند پایبندي به اصول اخالقی می
. صر و پیگیر نیستنددهند و در رسیدن به اهداف خویش چندان م از خود نشان نمی

شناس نسبت به افراد  بنابراین یک توضیح احتمالی براي عضویت بیشتر افراد غیر وظیفه
تواند این نکته باشد، که افراد  هاي اجتماعی مجازي می شناس در شبکه وظیفه
ها را دچار  تواند آن ها می گونه سایت  استفاده ازایناین کهبه دلیل شناس  وظیفه

هاي  ها را از انجام وظائف روزانه بازدارد، از عضویت در شبکه پرتی کرده و آن حواس
اما در نقطه مقابل آن، ). 2009روس و دیگران، (کنند  اجتماعی مجازي اجتناب می

هاي افراد  طرف و ویژگی نترنت ازیکسیاست ای محیط بدون ساختار و بدون قانون و
گر گرایش بیشتر این افراد  کننده و تبیین تواند توجیه شناس از طرف دیگر می غیر وظیفه

                                                
1. Landers 
2. Lounsbury 
3. Kuss 
4. Shorter 
5. van Rooij 
6. van de Mheen 
7. Griffiths 
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؛  ،2003 و اولسونهرگنهان( هاي اجتماعی مجازي باشد به استفاده از شبکه
  ).، 2011و فراگکوس فرانگوس

ورد تأیید قرار گرفت، به توان بیان داشت که الگوي پژوهش حاضر م در کل می
هاي  توان استفاده و عدم استفاده از شبکه هاي شخصیتی می از روي ویژگی این معنی که

در مورد کاربرد این پژوهش . بینی نمود پیش را) بوك وکلوب فیس(اجتماعی مجازي 
 :آمده و همچنین بر پایه مطالعات قبلی از قبیل  دست توان گفت که بر اساس مدل به می
 و اسکوس و دیگران، 2014؛ میلوشویچ دورجویچ و ززلج، 2010لسون و دیگران، وی

هاي  د عالوه بر استفاده از شبکهنتوان هاي شخصیتی می اند ویژگی  که نشان داده،2012
توان با در اختیار  د مینبینی کن ها را هم پیش گونه شبکه اجتماعی مجازي، اعتیاد به این
ها  ها به آن ر به روانشناسان، مشاوران مدارس و دانشگاهقرار دادن نتایج پژوهش حاض

هاي اجتماعی مجازي هستند  کمک کرد تا افرادي را که مستعد استفاده از شبکه
. ها بیندیشند گونه آن  اعتیادهشناسایی کرده و راهکارهایی را جهت جلوگیري از استفاد

اي کنترل تکانه و همچنین ه توان مهارت عنوان یک اقدام پیشگیرانه می براي مثال به
شناسی آموزش داد و  آموزش مدیریت زمان را به افراد با سطوح پایین وظیفه

هاي اجتماعی مجازي  ها کمک کرد تا بر نحوه استفاده خود از شبکه ترتیب به آن این به
 ).2010 ویلسون و دیگران،(کنترل داشته باشند 

هاي   بررسی و شناخت ویژگیهزمیناین مطالعه نیز همانند سایر مطالعاتی که در 
هایی  شناختی با محدودیت شده ازنظر روش هاي اجتماعی مجازي انجام کاربران شبکه

هاي طرح پژوهشی حاضر حجم نمونه نسبتاً پایین  ازجمله محدودیت. همراه بوده است
شناختی و جمعیت شناختی مؤثر احتمالی نظیر  و در نظر نگرفتن سایر عوامل روان

یکی دیگر . وتحلیل بوده است ، کمرویی، خودشیفتگی، سن و جنسیت در تجزیهتنهایی

                                                
1. Hergenhahn 
2. Olson 
3. Frangos 
4. Fragkos 
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شده و این امر  ها این بوده که نمونه تنها از بین جمعیت دانشجویی انتخاب از محدودیت
شود در آینده  بر این اساس پیشنهاد می. آورد پذیري نتایج پژوهش را پایین می تعمیم

.  که افراد غیر دانشجو را نیز در بربگیرد انجام شودتر مطالعاتی با حجم نمونه گسترده
جاي تمرکز بر استفاده و عدم استفاده  بهتوانند  میهمچنین در مطالعات آتی پژوهشگران 

هاي شخصیتی  هاي اجتماعی مجازي به بررسی الگوي فعالیت افراد با ویژگی از شبکه
هاي  شود در پژوهش هاد میدیگر پیشن عبارت به. هاي اجتماعی بپردازند خاص در شبکه

هاي  هاي اجتماعی مجازي با ویژگی بعدي بر این نکته تمرکز شود که افراد کاربر شبکه
از قبیل (ها  گونه سایت یک از امکانات مربوط به این  شخصیتی متفاوت بیشتر کدام

را ترجیح ) هاي فوري و بازي آنالین ، پیامهاي گفتگو گذاري عکس، فیلم، اتاق اشتراك
  ؟کنند می  داده و بیشترین وقت خود را صرف چه اموري
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