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چكيده
این پژوهش به بررسي تأثیر شبکههای اجتماعي مجازی در ویژگيهای شخصیتي جوانان ميپردازد و تالش
ميکند به این پرسش پاسخ دهد که شبکههای مجازی چه جایگاهي در شکلده ي رفتاره ای م ا دارن د و
اینکه آیا شبکههای اجتماعي موجب تغییر ویژگيهای شخصیتي در جوانان ميشوند
جهت پاسخ به این پرسشها ،پنج فرضیه با استفاده از آزمون استاندارد ویژگيهای شخصیتي نئو ،به مقایس ه
روان نژندگرایي ،گشودگي ،برونگرایي ،توافق و وج دانگرای ي ب ین جوان اني ک ه از ش بکهه ای مج ازی
استفاده ميکنند و جواناني که استفاده نميکنند ،پرداختهشده است .ای ن پ ژوهش از ن و توص یفي و ط ر
تحقیق آن پس رویدادی (علي-مقایسه ای) هست دو جامعه آماری آن کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واح د
علوم و تحقیقات و حجم نمونه طبق فرمول کوکران  231نفر هست که نمونهگیری ب ه روش طبق های نس بي
متناسب با حجم مطالعه انتخاب شد .جهت جمعآوری اطالع ات از پرسش نامه ویژگ يه ای شخص یتي نئ و،
استفاده شد .همچنین جهت تجزیهوتحلیل دادهها در دو حیطه تحلیلهای توصیفي و اس تنباطي ب ا تأکی د ب ر
مفروضات مدل آماری  Tدو گروه مستقل اقدام به تجزیهوتحلیل دادهها نموده است ک ه عم دهت رین نت ایج
عبارتنداز :کلیه فرضیههای این پژوهش بهغیراز فرضیه گشودگي تأیید شده و وجود رابطه بین متغی ر وابس ته
تحقیق (روان نژندگرایي ،برونگرایي ،توافق گرایي و وج دان گرای ي) و متغی ر مس تقل تحقی ق (ش بکهه ای
اجتماعي مجازی) نیز به اثبات رسیده است .ولي در فرضیه گشودگي معنادار بودن رابطه متغیرها تایید نش ده
و ثابت گردید که هر دو گروه از گشودگي یکساني برخوردار ميباشند.
 .1استادیار علوم ارتباطات ،دانشکده علوم انساني ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد آشتیان ،آشتیان ،ایران (نویسنده مسئول)
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واژگان کليدی :شبکههای اجتماعي مجازی ،ویژگيهای شخصيتي ،جوانان

مقدمه
پژوهشهای گوناگون در حوزههای مختلف در ارتباط با فضای مجازی نشان داده است
که یکي از مهمترین جنبههای موفقیت در دنیای مجازی ،شناخت بیشتر کاربران اینترنتي
است تا به این طریق بتوان محیطي مطلوب جهت استفاده بهینه از این فضا و پیشگیری از
عواملي که ميتواند منجربه انحطاط کاربران شود نیزارائه داد (هاوکینز.)2001 ،1
الگوی ویژگيهای شخصیتي همواره تأثیر بسزایي بر عقاید و تفکرات مربوط به
بهرهگیری از رسانهها داشته است .به همین خاطر جمعي از روانشناسان و صاحبنظران
عقاید مربوط به شخصیت ،سعي کردهاند رابطه و تعمق در فضای مجازی را برحسب
صفات شخصیت تبیین نمایند .آنها بر این باورند که فضای مجازی فرصتهای جدیدی
برای نمایش و معرفي شخصیت در اختیار کاربران قرار ميدهد.
در این فضا ،یك فرد خجالتي تبدیل به یك آدم معاشرتي ميگردد ،یك فرد عادی
تبدیل به یك فرد جذاب ميشود ،یك فرد متزلزل به یك فرد قدرتمند تبدیل ميگردد و
یك شخصیت گوشهگیر تبدیل به آدمي اجتماعي ميگردد .افراد وابسته قادرند تا
قسمتهایي از خودشان را ارائه کنند که در حالت خودآگاه از روبرویي با چنین جنبههایي
متنفر بوده و یا وحشت دارند ،همچنین به شکل نزدیکي با شخصیتهای بازی خود
همانندسازی ميکنند چرا که آنها به این وسیله حس تأیید و افزایش عزتنفس در مواجهه
مجازی را تجربه کردهاند (تارکل.)1331 ،
نقابها به افراد ،یك وسیله بیاني عرضه ميدارند تا دسترسي به جنبههای مختلف
شخصیت خود را تجربه کنند و به افراد این امکان را ميدهند تا دامنهای از احساسات
تجربهشده و بیانشده نسبت به دیگران را گسترش دهند ،همچنین خلق یك نقاب شخصیتي
از طریق لقبهای ساختگي به فرد این امکان را ميدهد تا خود را ازلحاظ ذهني به یك
شخص جدید روی خط تغییر دهد .در اکثر مواقع یك نقاب روی خط ،متناقض با زندگي
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واقعي فرد است :یك وجودِ متنمحورِ محض ازلحاظ کیفي ،متفاوت با دنیای واقعي است.
وضعیت اقتصادی و اجتماعي ،جنسیت ،سن و نژاد ،همگي در توسعه هویت نقش دارند که
بنیان تعامالت میانفردی را ميسازد .در فضای مجازی ،چنین مواردی در پسزمینه از بین
ميرود چراکه تمام ساکنین دنیای مجازی برابر ميباشند.
اینچنین است که فضای مجازی به منظور تعریف هویتها و الیههای ناشناخته و یا
تولید گوناگوني سرکوبشده درون افراد تبدیلشده است .برخي مواقع الیههای پنهان،
همان شخصیتي است که جوانان به علت محدودیتهای فرهنگي و اجتماعي در دنیای
واقعي مجبور به فرونشاندن آن هستند و اکنون در فضای مجازی بهواسطه نوشتن و اغلب
تحت نام مستعار ،آن را فاش و آشکار ميسازند (امیرابراهیمي.)2004 ،
بر این اساس جای تردید باقي نميماند که برای شناخت بهتر کاربران اینترنتي و به
احتمال زیاد پیشبیني رفتار آنها و درنهایت تأثیرگذاری بر عملکرد آنان ،شناخت
ویژگيهای شخصیتي این کاربران از عوامل مهم و مؤثر به شمار ميآید( .تسیا2001 ،1؛
وانسینك .)2000 ،2چنانچه برخي تحقیقات انجامشده در این زمینه حساسیت پرداختن به
این موضو را نیز تأیید ميکند.
گافمن ( )1314در کتاب خود به نام استیگما ،به توصیف تکنیكها و امکاناتي
ميپردازد که افراد از آن برای ارائه تصویری مطلوب و قابلپذیرش از خویش استفاده
ميکنند .توصیف مجازی که کاربران از ویژگيهای رفتاری و شخصیتي خود در فضای
چّت روم به عمل ميآورند را ميتوان با توجه به این گزارهها تبیین کرد .تالش برای
پیشدستي درگرفتن اطالعات ،شناسایي اولیه از مخاطب ،گفتگو ،توصیف انتخابي و گاه
مبالغهآمیز و یا نادرست از برخي ویژگيهای رفتاری و شخصیتي و نشان دادن همدردی و
همسویي برای جلب پشتیباني و حمایت عاطفي مخاطب ،ازجمله زمینههای نشاندهنده
تدارکات و آمادگيهای پشتصحنهای افراد برای نمایش روی صفحهای یا نقاب
شخصیتي خود هستند (گافمن :1330 ،1ص .)31
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همچنین نتایج تحقیقات انجامشده توسط گومبور و واس )2008( 1روی  100دانشجوی
پزشکي که  130نفر آنها مجارستاني ( 73زن و  73مرد) بودند نشان داد که ویژگيهای
شخصیتي تأثیر مهمي بر استفاده از فضای مجازی دارد .در این تحقیق ارتباط مثبت و
معناداری میان برونگرایي ( )p<0/01و خوشایندی ( )p<0/03با استفاده از اینترنت در
مردان اسرائیلي وجود داشت .همچنین نتایج ،ارتباط مثبت معناداری نیز میان خوشایندی و
روانرنجورخویي را در سطح ( )p<0/01با استفاده از اینترنت در میان زنان اسرائیلي نشان
داد .عالوه براین استفاده مفرط ازاینترنت ارتباط مثبت و معناداری ( )p<0/03با
وظیفهشناسي و روانرنجورخویي در آنها نشان ميداد و ارتباط مثبت و معناداری میان
مقیاس آزمون نئو و استفاده مفرط از اینترنت در زنان مجارستاني مشاهده شد (کومبور،2
 :2008صص .)1-1
یانگ )1338( 1ودیویس )2008( 4نیز در تحقیقات خود در تایوان جنوبي که بر روی
 1112دانشجو انجام گرفت با استفاده از آزمون شخصیتي سهبعدی تفاوت ویژگيهای
شخصیتي در دانشجویان کاربر و غیرکاربر را مورد سنجش قراردادند .نتایج تحقیقات آنها
نشان دادکه استفاده نامحدود و ناسالم و بدون حد و مرز از فضای مجازی عالوه بر عوارض
جسماني منجر به اختالالت شخصیتي مانند تعارض بین فردی ،حساسیت ،زودرنجي،
اضطراب ،بدخلقي ،افسردگي ،انکار مشکالت خود ،دروغگویي ،انکاروسواسي،
انزواطلبي ،احساس پوچي و ناامیدی ،احساس گناه ،لذت نبردن از سرگرميهای گروهي،
غیبت از جمع خانواده ،دوستان ،مدرسه و ...در فرد وابسته به اینترنت ميشود (یانگ،
 :1338ص )18
همچنین هامبورگر و آرتری )2003( 3این مسأله را مطر نمودند که ویژگيهای
شخصیتي گوناگون موجب ميشود افراد اثرات متفاوتي از استفاده از اینترنت بپذیرند .این
1. Lilia navas
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ویژگيهای شخصیتي منحصر به فرد (برونگرا – درونگرا) کراوات( 1)1338آن را سنجید
مطر نمود که شخصیتهای گوناگون مانند ریسكپذیر ،احساسي ،لذتجو را ميتوان
در این افراد مشاهده نمود .آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که کار با اینترنت
روی اینگونه شخصیتها چه اثراتي برجای خواهد گذاشت (هامبورگر و آرتیز:2003 ،
ص )77
شواهد پیشنهادی زیادی وجود دارد که افراد کمرو در مقایسه با افراد خجالتي فضای
سایبر را به شکل خاص برای انجام تماسهای اجتماعي مفید ميدانند؛ برای مثال شارلوت و
کروات ( )1333کاربران یك سیستم قرار مالقات الکترونیك قدیمي که مچ میکر 2نامیده
ميشد را مطالعه کردند .آنها تمایز معناداری را میان کاربران خجالتي و غیرخجالتي
بررسي کردند .کاربران خجالتي در مقایسه با کاربران غیر خجالتي احتماالً بیشتر از سیستم
برای (جستجوی جنبههای جدید شخصیت خودشان) و (جستجوی خیالپردازیها در یك
محیط ناشناس و بدون تهدید) استفاده مينمایند (کرات :1338،ص .)138
در پژوهشهای داخلي نیز ناخدایي ( )1183که به بررسي مقایسه خصوصیات شخصیتي
کاربران اینترنت و غیر کاربران اینترنت با استفاده از پرسشنامه نئو پرداخته بود نشان داد که
بین میانگین دو گروه کاربر و غیر کاربر در عامل یك پرسشنامه نئو (روان رنجور خویي) و
عامل پنج (وظیفهشناسي) تفاوت معناداری وجود دارد ولي بین میانگین دو گروه کاربر و
غیر کاربر در عامل دو (برونگرایي) و عامل سه (گشودگي) و عامل پنج (توافق جویي)
تفاوت معناداری وجود ندارد.
به نظر ميرسد با توجه به گسترش سریع استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی در
ایران ،بررسي تبعات و پیامدهای گسترش بهکارگیری این فناوریها در عرصههای
گوناگون کامالً ضروری است .استفاده از این فناوریهای نوین در محیطهای زندگي،
یك فرهنگ رسانهای جهاني یکپارچه و بيسابقه نیز ایجاد نموده است که فرهنگ ،رفتار،
شخصیت و هویت کاربران را به مبارزه خوانده و اغلب از آنها سبقتگرفته است.

1. Kraut
2. Matchmaker
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اندیشهای که در ورای این فناوریهای نوین وجود دارد این است که این شبکههای
مجازی در حال ایفای یك نقش اساسي در زندگي جوانان در سطح گسترده و در سطح
جامعه است .از سوی دیگر بررسي کیفیت استفاده از این فناوریها و طیف وسیع امکانات
ایجادشده بوسیله آنها ازجمله شبکههای اجتماعي مجازی موضوعي جدی است که
متأسفانه از آن غفلت شده است و بهواقع فقر منابع و پژوهش در این حوزه کامالً مشهود
است این در حالي است که شاهد موج گسترده عالقهمندی پژوهشگران در عرصه
بینالمللي به تحقیق در این حوزه هستیم .ازاینرو با توجه به گسترش استفاده از شبکههای
اجتماعي مجازی در بین جوانان ،ضرورت بررسي تأثیر این فناوری در الگوهای رفتاری
جوانان احساس ميگردد .لذا محقق در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویي به این سؤال
است که شبکههای مجازی چه جایگاهي در شکلدهي رفتارهای فردی ما دارند و آیا
شبکههای اجتماعي مجازی موجب تغییر ویژگيهای شخصیتي در جوانان ميشوند
فرضیههای تحقیق  -:بيثباتي هیجاني جواناني که از شبکههای اجتماعي استفاده
ميکنند بیشتر از جواناني است که از شبکههای اجتماعي استفاده نميکنند.
 برونگرایي جواناني که از شبکههای اجتماعي استفاده ميکنند کمتر از جواناني اس ت ک هاز شبکههای اجتماعي استفاده نميکنند.
 گشودگي جواناني که از شبکههای اجتماعي استفاده ميکنند کمتر از جواناني اس ت ک هاز شبکههای اجتماعي استفاده نميکنند.
 توافق یا سازگاری جواناني که از شبکههای اجتماعي استفاده م يکنن د کمت ر از جوان انياست که از شبکههای اجتماعي استفاده نميکنند.
 وجداني بودن جواناني که از شبکههای اجتماعي استفاده ميکنند کمتر از جوان اني اس تکه از شبکههای اجتماعي استفاده نميکنند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفي است و طر تحقیق آن پس رویدادی (علي-
مقایسهای) ميباشد که با هدف تعیین علتهای احتمالي یك الگوی رفتاری مورد استفاده
قرار ميگیرد .برای دستیابي به این هدف آزمودنيهایي که دارای رفتار مورد مطالعه هستند
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با آزمودنيهایي که این رفتار درآنها مشاهده نميشود ،مقایسه ميشوند( .دالور:1187 ،
ص )131
جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي واحد
علوم و تحقیقات تهران که در سال تحصیلي  83- 30در این دانشگاه مشغول به تحصیل
بودند.
در تحقیق حاضر از بین جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران نمونهای معادل با
 231نفر انتخاب گردید .روش نمونهگیری در این تحقیق ،روش تصادفي طبقهای نسبي بود.
جهت استفاده از این روش ابتدا از بین دانشکدههای واحد علوم و تحقیقات ،دانشکده علوم
انساني انتخاب گردید و سپس بر اساس دو مقطع تحصیلي کارشناسي ارشد و دکتری پنج
رشته که دارای این دو مقطع بودند انتخاب شدند (تاریخ ،تربیتبدني ،جغرافیا ،روانشناسي
و ارتباطات) .درنهایت با توجه به تعداد این پنج رشته (با کلیه گرایشها) در دو مقطع ارشد
و دکتری ،نمونهای معادل با  231نفر که بر اساس فرمول کوکران بهدستآمده بود ،انتخاب
شد.
=292/9≈293

=

=n

 =0/05 p=q=./5ضریب اطمینان =59/.
N=1233

در این تحقیق تجزیهوتحلیل اطالعات در دو حیطه توصیفي و استنباطي صورت پذیرفته
است .در حوزه تحلیلهای توصیفي با تأکید بر شاخصهای نما ،میانه ،میانگین که معرف
شاخصهای گرایش مرکزی هستند ،شاخصهای دامنه تغییرات ،واریانس و انحراف
استاندارد که معرف شاخصهای پراکندگي و شاخصهای خطای استاندارد میانگین و
ضریب کجي و ضریب کشیدگي که معرف توزیع نمرات هستند اقدام به تحلیلهای
توصیفي نموده و همچنین بهمنظور نمایش تصویری دادههای مربوطه از نمودارهای ستوني
(میلهای) استفاده نمودیم.
در حیطه تحلیلهای استنباطي نیز با تأکید بر هدف تحقیق که در زمره تحقیق ات عل ي-
مقایسهای قرار ميگیرد و پژوهشگر قصد دارد که به مقایسه دو گروه (آزمودنيهایي ک ه از
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شبکههای اجتماعي مجازی استفاده ميکنند با آزمودنيه ایي ک ه از ای ن ش بکهه ا اس تفاده
نميکنند) بپردازد و ميتوان با تأکید بر مفروضات مدل آماری  Tدو گروه مستقل اقدام ب ه
تجزیهوتحلیل دادهها نمود که کلیه عملیات توسط نرمافزار  SPSS 18انجام شده است.
معرفي آزمون نئو( :) NEOPI-Rدر این پژوهش جهت سنجش متغیرهای تحقیق
از پرسشنامه فرم بلند نئو  NEO PI-Rاستفاده شده است .این یکي از آزمونهای جامعي
است که پنج جنبه یا محدوده اصلي شخصیت و ویژگيهای مرتبط با این جنبه را ميسنجد.
این پنج جنبه یا محدوده اصلي که در  3شاخص آزمون مورد بررسي قرار ميگیرند که
عبارتاند از :بيثباتي هیجاني ،برونگرایي ،گشودگي ،توافق و وجداني بودن که به ترتیب
ضریب پایایي آنها در ایران(  )%87، %18،%31، %71، %81بهدستآمده است( .گروسي،1
 :1338صص )31-74
آزمون نئو در سال  1383از سوی کاستا و مك گری ارائه شد .ترجمه و انطباق فارسي
این آزمون بهوسیله حقشناس در سال  1171انجام گردید (هاگسنس :2001 ،صص )3-11
چنانچه قبالً گفته شد این آزمون دارای  3عامل یا شاخص اصلي است و هر شاخص 1
مقیاس دارد .شر این  3عامل به ترتیب زیر ميباشد:
روانرنجورخویي ( :)Nروانرنجورخویي یا هیجانپذیری منفي به تعدادی از
محرکهای نیرومند که الزمه بیرون کشیدن هیجانات منفي در شخص است مربوط است.
عامل هیجانپذیری منفي به توانایي شخص برای مقابله با استرس و تحمل آن اشاره دارد .از
این عوامل بهعنوان ثبات هیجاني نیز نام برده شده است  .پیوستار nشامل اشخاص واکنشي
،)N(1پاسخي )=N(2و ارتجاعي ()- Nمي باشد
برونگرایي ( :)Eاین عامل سطح راحتي شخص را با ارتباط توصیف ميکند.
برونگرایي به تعدادی از ارتباطات که در آن شخص احساس راحتي ميکند اشاره دارد.
برونگرایي با درجات باالی برقراری ارتباطات و احساس لذت از آن مشخص ميشود.
پیوستار برونگرایي شامل اشخاص برونگرا ( ،)E+دوسوگرایا میانه گرا (= )Eو درونگرا
( )E-هست.
1. Garousi
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گشودگي ( :)oعامل گشودگي دامنه عالیق شخص را مورد خطاب قرار ميدهد .این
عامل به عالیقي که شخص مجذوب آنها شده و نیز به شدتي که آن عالیق دنبال ميشوند
اشاره دارد .گشودگي نسبت به تجربه عنصر مهم خالقیت است .پیوستار گشودگي شامل
اشخاص کاوشگر  )O(1میانه رو  )O(2و نگهدارنده یا محافظه کار  )O(1ميباشد.
توافقگرایي ( :)Aعامل توافقگرایي به میل باطني و گرایش فرد در جهت تمکین و
احترام گذاشتن به دیگران اشاره دارد؛ پیوستار توافق گرایي شامل چالشگرا (
مذاکره یا سودگرا (

) و سازگار

)،

ميباشند.

وجدان گرایي) :(Cعامل وجدانگرایي به تعدادی اهداف اشاره دارد که فرد بر
روی آنها متمرکز است .پیوستار عامل وجدانگرایي شامل اشخاص متمرکز  ،)c(1متعادل
 )C(2و انعطاف پذیر  )C(1ميباشد
اعتبار و روایي آزمون :درزمینهی روایي سازه این پرسشنامه ،تحقیقات فراواني
صورت گرفته است که در آغاز با استفاده از روش تحلیل عاملي اکتشافي و پس ازآن
روش تحلیل عامل تأییدی ،روایي این ابزار مورد تائید قرار گرفت .در ایران نیز ميتوان به
پایاننامه دکتری تخصصي گروسي فرشي ( )1180اشاره نمود که جامعه آماری او بیش از
 1300دانشجو را در برميگرفت .وی با استفاده از روش تحلیل عامل تائیدی و بهرهگیری
از شیوه چرخش واریماکس دریافت که هر  3عامل ،مقادیر ویژه باالتر از یك را نشان
ميدهند و درمجمو  %10ویژگيهای شخصیتي را تبیین ميکنند .عالوه بر روایي سازه،
ميتوان به روایي محتوای این آزمون اشاره کرد که درمجمو پنج صفت را بهعنوان پنج
عامل عمده اندازهگیری ميکند .برای هر عامل ،شش شاخص طراحيشده است که برای
هر شاخص نیز  2گویه یا معرفه در نظر گرفته ميشود؛ که مجمو سؤاالت به گونه منظم
دارای  10سؤال است.
اعتبار بلندمدت این پرسشنامه نیز مورد ارزیابي قرارگرفته است .یك مطالعه طوالني
ششساله روی مقیاسهای رواننژندگرایي ،برونگرایي و انعطافپذیری ضریبهای اعتبار
 %18تا  %81را هم در گزارشهای شخصي و هم در گزارشهای زوجها نشان داده است.
ضریب اعتبار دو عامل دلپذیری (توافق گرایي) و بار جواني بودن به فاصله دو سال به
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ترتیب  %71و  %11بوده است (مك کری وکاستا .)1370 ،در هنجاریابي آزمون نئو که
توسط گروسي فرشي ( )1180روی نمونهای با حجم  2000نفر از بین دانشجویان
دانشگاههای تبریز ،شیراز و دانشگاههای علوم پزشکي این دو شهر ،صورت گرفت ،ضریب
همبستگي ابعاد اصلي را بین  %31تا  %87گزارش کرده است .ضرایب آلفای کرونباخ در
هر یك از عوامل اصلي ،روان نژندگرایي ،برونگرایي ،انعطافپذیری یا تجربهگرایي،
دلپذیری یا سازگاری و وجدان گرایي یا مسئولیتپذیری به ترتیب %18، %31، %71 ، %81
 %87 ،بهدستآمده است .صحت بررسي اعتبار محتوای این آزمون از همبستگي بین دو فرم
گزارش شخصي  Sو فرم ارزیابي مشاهدهگر ( )Rاستفاده شد که حداکثر همبستگي به
میزان  %11در عامل برونگرایي و حداقل آن به میزان  %43در عامل توافقپذیری بود .اعتبار
این پرسشنامه در پژوهشي که توسط اماني ( )1184انجام شد ضریب آلفای کرونباخ برای
هر یك از  3بعد اصلي با استفاده از این روش جهت عوامل اصلي رواننژندگرایي،
گشودگي ،یرونگرایي ،توافقگرایي و وجدان گرایي به ترتیب  % 33 ،%34 ،%11 ،%84و
 %73به دست آمد .در پژوهش ناصری تفتي ( )1183با استفاده از روش همساني دروني
ضریب آلفای کرونباخ برای هر یك از  3مؤلفه اصلي روان نژندگرایي ،برونگرایي ،توافق
گرایي ،تجربهگرایي و وجداني بودن به ترتیب  %74،%43،% 12، %11،%87به دست آمد.
بنابراین ميتوان اذعان نمود که آزمون  3عاملي دارای تجانس دروني و ویژگي ثبات
پذیری بوده و عنوان ميشود آزمون فوق ،از ویژگيهای روانسنجي مطلوب برخوردار
است که عالوه بر روایي آن ،اعتبار ابزار اندازهگیری نیز مورد تائید ميباشد.

یافتههای پژوهش
یافتههای پژوهش حاضر در دو بخش تنظیم و ارائه شده است :در بخش توصیف دادهها ،از
جداول توزیع فراواني و درصد (برای ارقامي جهت توصیف ویژگيهای فردی) همچنین از
جداول شاخصهای آماری مرتبط با فراواني هر یك از گزینهها استفاده شده است .
در بخش تحلیل دادهها ،نیز جداول  tدو گروه مستقل چهت مقایسه افرادی که از
شبکههای مجازی استفاده میکنند و افرادی که از آن استفاده نميکنند بکار گرفته شده
است.
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جدول  .1توزیع فراواني مرتبط با متغيرهای رشتههای تحصيلي و مقطع تحصيلي
کارشناسي ارشد

رشتههای تحصیلي

دکترا

مرد

زن

جمع

درصد

نمونه

مرد

زن

جمع

درصد

نمونه

تاریخ (کلیه رشتهها)

11

40

71

1

17

14

12

41

4

12

تربیتبدني (کلیه رشتهها)

17

100

117

11

12

14

13

31

4

12

روانشناسي (کلیه رشتهها)

32

101

133

23

83

21

43

73

1

18

ارتباطات (کلیه رشتهها)

41

38

101

8

21

11

14

27

2

1

جغرافیا (کلیه رشتهها)

111

110

241

20

33

32

11

123

10

23

جمع کل

271

111

307

74

211

133

127

121

21

77

روش نمونهگیری در این تحقیق ،روش تصادفي طبقهای نسبي انتخاب گردیده است.
جهت استفاده از این روش ابتدا از بین دانشکدههای علوم و تحقیقات ،دانشکده علوم
انساني انتخاب گردید .سپس بر اساس دو مقطع تحصیلي کارشناسي ارشد و دکتری پنج
رشته که دارای این دو مقطع بودند انتخاب گردید (تاریخ ،تربیت بدني ،جغرافیا،
روانشناسي ،ارتباطات) .در نهایت با توجه به تعداد این پنج رشته (با کلیه گرایشها)در دو
مقطع ارشد و دکتری ،نمونهای معادل با  231نفر بر اساس فرمول کوکران به دست آمده
است.
جدول  .2توزیع فراواني مرتبط با متغيرهای شغل و درآمد
درآمد

شغل
آزاد

دولتي

خانهدار

بیکار

سایر موارد

ندارد

کمتراز  400هزار

بین  400تا 800

باالتر از 800

111

40

41

43

33

78

27

112

11

همانگونه که در جدول فوق مشاهده ميشود 111( ،نفر) یعني  18درصد نمونههای
تحقیق ،دارای شغل «آزاد» 40( ،نفر) یعني  11درصد دارای شغل «دولتي»  41( ،نفر) یعني
 11درصد «خانه دار»  43( ،نفر) یعني  13درصد «بیکار» و ( 33نفر) یعني  18درصد «سایر
مشاغل» ميباشند .همچنین ( 78نفر) یعني  21درصد درآمد ندارند 27( ،نفر) یعني  3درصد

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،سال یازدهم ،شماره سیوپنجم ،بهار44

44

میزان درآمدشان «کمتر از  400هزار تومان» 112( ،نفر) یعني  44درصد « 400/000تا
 800/000تومان» و ( 11نفر) یعني  20درصد «باالتر از  800هزار تومان » ميباشد.
جدول  .3توزیع فراواني مرتبط با متغيرهای سن ،وضعيت تأهل و محل سکونت
جنسیت

محل سکونت

وضعیت تأهل

زن

مرد

مجرد

متاهل

شمال تهران

مرکز تهران

جنوب تهران

بدون پاسخ

181

114

200

31

143

81

13

1

همانگونه که در جدول فوق مشاهده ميشود 143( ،نفر) یعني  30درصد نمونههای تحقیق
ساکن در منطقه «شمال تهران» 81( ،نفر) یعني  27درصد ساکن در منطقه «مرکز تهران» و ( 13نفر)
یعني  21درصد ساکن در منطقه «جنوب تهران» ميباشد.همچنین ( 200نفر) یعني  18درصد
نمونههای تحقیق «مجرد» 31( ،نفر) یعني  12درصد «متأهل» ميباشند.

یافتههای تحلیلي :نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق
جدول  .4وضعيت متغير «روان نژندگرایي» به تفکيک گروه
شاخصهای گرایش مرکزی

13

13/30

13/11

14

13/30

3/34

0/73

0/43

-0/14

28

28

28/13

14

24/21

4/32

0/40

0/33

0/33

نما

میانه

میانگین

دامنه تغییرات

واریانس

انحراف معیار

خطای معیار

استفادهکنندگان

ضریب کجي

غیر

کشیدگي

استفادهکنندگان

شاخصهای پراکندگي

ضریب

گروه

شاخصهای توزیع

با توجه به جدول فوق ،ميتوان عنوان نمود که تفاوت اندکي بین نما ،میانه و میانگین
در هر دو گروه (استفاده کنندگان و غیر استفاده کنندگان از شبکه های مجازی) وجود
دارد و از آنجائيکه میزان ضریب کجي و کشیدگي کمتر از رقم یك است ،عنوان
ميشود که توزیع فوق مفروضه نرمال بودن را دارا بوده و ميتوان از میانگین به عنوان
مناسبترین شاخص گرایش مرکزی و از انحراف استاندارد به عنوان مناسبترین شاخص
پراکندگي استفاده به عمل آورد .
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جدول  t( .5دو گروه مستقل) مقایسه ویژگي روان نژندگرایي در بين استفادهکنندگان و غير
استفادهکنندگان از شبکههای مجازی
متغیر
رواننژند گرایي

سطو

میانگین

انحراف معیار

استفادهکننده

13/11

3/72

غیر استفادهکننده

28/13

4/30

میزان
T
7/24

درجه آزادی
238

سطح
معنيداری
0/01

با تاکید بر میزان Fلوین بدست آمده( )1/87ميتوان نتیجه گرفت که تفاوت میان
واریانسهای دو گروه معنادار نبوده و مفروضه همگني واریانسها برقرار است .از سویي با
تأکید بر میزان مقادیر  tبهدستآمده ،مطر ميشود که تفاوت معنيداری بین ویژگي
رواننژند گرایي افرادی که از شبکههای مجازی استفاده ميکنند و افرادی که استفاده
نميکنند وجود دارد( .تائید فرضیه) ازاینرو عنوان ميگردد که رواننژندگرایي در افرادی
که از شبکههای اجتماعي مجازی استفاده ميکنند بیشتر از افرادی است که از این شبکهها
بيبهرهاند.
الزم به ذکراست که بيثباتي هیجاني (روان نژندگرایي) اشاره به خصوصیات و
ویژگيهایي دارد که افرادِ شاملِ آن از زندگي رضایت کمتری دارند ،تمایل به تجربه
عواطف منفي چون ترس ،غم ،دستپاچگي ،عصبانیت ،احساس گناه و نفرت دارند ،مستعد
عقاید غیرمنطقي بوده و کمتر قادر به کنترل تکانشهای خود ميباشند و خیلي ضعیفتر از
دیگران با استرس کنار ميآیند؛ بنابراین در این تحقیق دانشجویاني که از شبکههای
اجتماعي استفاده ميکنند خصوصیات رواننژندگرایي در آنها بیشتر مشاهده ميشود.
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جدول  .6وضعيت متغير «گشودگي» به تفکيک گروه
شاخصهای گرایش

شاخصهای پراکندگي

مرکزی
گروه
استفادهکنندگان
غیر
استفادهکنندگان

دامنه

نما

میانه

میانگین

11

11

13/13

27

13

13

13/41

21

تغییرات

شاخصهای توزیع

انحراف

خطای

ضریب

ضریب

معیار

معیار

کجي

کشیدگي

24/38

4/33

0/41

0/04

-0/07

17/42

4/17

0/14

0/07

0/47

واریانس

با توجه به جدول فوق ،ميتوان عنوان نمود که تفاوت اندکي بین نما ،میانه و میانگین
در هر دو گروه (استفاده کنندگان و غیر استفاده کنندگان از شبکههای مجازی) وجود دارد
و از آنجائيکه میزان ضریب کجي و کشیدگي کمتر از رقم یك است ،عنوان ميشود که
توزیع فوق مفروضه نرمال بودن را دارا بوده و ميتوان از میانگین به عنوان مناسبترین
شاخص گرایش مرکزی و از انحراف استاندارد به عنوان مناسبترین شاخص پراکندگي
استفاده به عمل آورد .
جدول t( .7دو گروه مستقل) مقایسه ویژگي گشودگي در بين استفادهکنندگان و غير استفادهکنندگان از
شبکههای مجازی
متغیر
گشودگي

میانگین

انحراف معیار

سطو
استفادهکننده

13/13

4/37

غیر استفادهکننده

13/41

4/11

میزان
T
0/17

درجه آزادی
237

سطح
معنيداری
0/01

با تأکید بر میزان مقادیر بهدستآمده ،مطر ميشود که تفاوت معنيداری بین ویژگي
گشودگي افرادی که از شبکههای مجازی استفاده ميکنند و افرادی که استفاده نميکنند
وجود ندارد (رد فرضیه) ازاینرو عنوان ميگرددکه گشودگي در هردو گروه یکسان
ميباشد .الزم به ذکراست که گشودگي اشاره به خصوصیات و ویژگيهای افرادی دارد
که کاوشگر و جستجوگر هستند و مجذوب تازگيها و نوآوریها ميگردند .کاوشگران
بهعنوان روشنفکران یاد ميشوند .کاوشگران خود را نسبت به دیگران درونگرا و
اندیشمند توصیف ميکنند .گشودگي مخصوصاً با جنبههای مختلف هوش مانند تفکر
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واگرا که عاملي در خالقیت است مربوط ميشود .بنابراین در این تحقیق گشودگي در هر
دو گروه که از شبکههای مجازی استفاده ميکنند و استفاده نميکنند مشاهده ميشود.
جدول  .8وضعيت متغير «برونگرایي» به تفکيک گروه
شاخصهای گرایش

شاخصهای پراکندگي

مرکزی
گروه
استفادهکنندگان
غیر
استفادهکنندگان

دامنه

نما

میانه

میانگین

13

13

13/28

11

41

47

43/13

21

تغییرات

شاخصهای توزیع

انحراف

خطای

ضریب

ضریب

معیار

معیار

کجي

کشیدگي

33/17

7/44

0/11

0/48

-0/17

17/11

4/11

0/11

0/32

0/31

واریانس

با توجه به جدول فوق ،ميتوان عنوان نمود که تفاوت اندکي بین نما ،میانه و میانگین
در هر دو گروه (استفاده کنندگان و غیر استفاده کنندگان از شبکههای مجازی) وجود دارد
و از آنجایيکه میزان ضریب کجي و کشیدگي کمتر از رقم یك است ،عنوان ميشود که
توزیع فوق مفروضه نرمال بودن را دارا بوده و ميتوان از میانگین به عنوان مناسبترین
شاخص گرایش مرکزی و از انحراف استاندارد به عنوان مناسبترین شاخص پراکندگي
استفاده به عمل آورد .
جدول  t( .9دو گروه مستقل) مقایسه ویژگي برونگرایي در بين استفادهکنندگان و غير استفادهکنندگان
از شبکههای مجازی
متغیر
برونگرایي

میانگین

انحراف معیار

سطو
استفادهکننده

13/14

7/40

غیر استفادهکننده

43/11

4/12

میزان
t
-3/12

درجه آزادی
237

سطح
معنيداری
0/01

با تاکید بر میزان  Fلوین بدست آمده( )1/84ميتوان نتیجه گرفت که تفاوت میان
واریانسهای دو گروه معنادار نبوده و مفروضه همگني واریانسها برقرار است .از سویي با
تأکید بر میزان مقادیر  tبهدستآمده ،مطر ميشود که تفاوت معنيداری بین ویژگي
برونگرایي افرادی که از شبکههای مجازی استفاده ميکنند و افرادی که استفاده نميکنند
وجود دارد.
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جدول  .11وضعيت متغير «توافق گرایي» به تفکيک گروه
شاخصهای گرایش

شاخصهای پراکندگي

مرکزی
گروه
استفادهکنندگان
غیر
استفادهکنندگان

دامنه

نما

میانه

میانگین

40

40

40/18

28

43

48

47/88

28

تغییرات

شاخصهای توزیع

انحراف

خطای

ضریب

ضریب

معیار

معیار

کجي

کشیدگي

41/11

1/38

0/34

0/18

-0/33

11/11

3/77

0/47

0/37

0/13

واریانس

با توجه به جدول فوق ،ميتوان عنوان نمود که تفاوت اندکي بین نما ،میانه و میانگین
در هر دو گروه (استفاده کنندگان و غیر استفاده کنندگان از شبکه های مجازی) وجود
دارد و از آنجائيکه میزان ضریب کجي و کشیدگي کمتر از رقم یك است ،عنوان
ميشود که توزیع فوق مفروضه نرمال بودن را دارا بوده و ميتوان از میانگین به عنوان
مناسبترین شاخص گرایش مرکزی و از انحراف استاندارد به عنوان مناسبترین شاخص
پراکندگي استفاده به عمل آورد .
جدول  t( .11دو گروه مستقل) بررسي مقایسهای ویژگي توافق گرایي در بين استفاده کنندگان و غير
استفاده کنندگان از شبکه های مجازی
متغیر
توافق گرایي

میانگین

انحراف معیار

سطو
استفادهکننده

40/44

1/33

غیر استفادهکننده

47/83

3/73

میزان
t
-10/40

درجه آزادی
237

سطح
معنيداری
0/01

با تاکید بر میزان  Fلوین بدست آمده( )1/11ميتوان نتیجه گرفت که تفاوت میان
واریانسهای دو گروه معنادار نبوده و مفروضه همگني واریانسها برقرار است .از سویي با
تأکید بر میزان مقادیر  tبهدستآمده ،مطر ميشود که تفاوت معناداری بین ویژگي
توافقگرایي افرادی که از شبکههای مجازی استفاده ميکنند و افرادی که استفاده نميکنند
وجود دارد (تائید فرضیه)
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جدول  .12وضعيت متغير «وجدان گرایي» به تفکيک گروه
شاخصهای گرایش

شاخصهای پراکندگي

مرکزی
گروه
استفادهکنندگان
غیر
استفادهکنندگان

دامنه

نما

میانه

میانگین

42

42

42/81

17

47

47

47/41

11

تغییرات

شاخصهای توزیع

انحراف

خطای

ضریب

ضریب

معیار

معیار

کجي

کشیدگي

11/07

7/37

0/13

0/11

-0/23

13/23

3/31

0/48

0/71

0/31

واریانس

با توجه به جدول فوق  ،ميتوان عنوان نمود که تفاوت اندکي بین نما ،میانه و میانگین
در هر دو گروه ( استفاده کنندگان و غیر استفاده کنندگان از شبکههای مجازی ) وجود
دارد و از آنجائيکه میزان ضریب کجي و کشیدگي کمتر از رقم یك است ،عنوان
ميشود که توزیع فوق مفروضه نرمال بودن را دارا بوده و ميتوان از میانگین به عنوان
مناسبترین شاخص گرایش مرکزی و از انحراف استاندارد به عنوان مناسبترین شاخص
پراکندگي استفاده به عمل آورد .
جدول  t( .13دو گروه مستقل) مقایسه ویژگي وجدان گرایي در بين استفادهکنندگان و غير
استفادهکنندگان از شبکههای مجازی
متغیر
وجدان گرایي

میانگین

انحراف معیار

سطو
استفادهکننده

42/87

7/34

غیر استفادهکننده

47/43

3/32

میزان
t
-3/14

درجه آزادی
237

سطح
معنيداری
0/01

با تاکید بر میزان  Fلوین بدست آمده( )1/73ميتوان نتیجه گرفت که تفاوت میان
واریانسهای دو گروه معنادار نبوده و مفروضه همگني واریانسها برقرار است .از سویي با
تأکید بر میزان مقادیر  tبهدستآمده ،مطر ميشود که تفاوت معنيداری بین ویژگي
وجدانگرایي افرادی که از شبکههای مجازی استفاده ميکنند و افرادی که استفاده
نميکنند وجود دارد (تائید فرضیه) .ازاینرو عنوان ميگردد که افرادی که از شبکههای
مجازی استفاده ميکنند از وجدانگرایي کمتری برخوردارند.
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بحث و نتيجهگيری
تحقیق حاضر که به بررسي تأثیر شبکههای اجتماعي مجازی در ویژگيهای شخصیتي
جوانان ميپردازد به دنبال پاسخگویي به این سؤال است که شبکههای مجازی چه
جایگاهي در شکلدهي رفتارهای ما دارند و اینکه آیا شبکههای اجتماعي موجب تغییر
ویژگيهای شخصیتي در جوانان ميشوند
بررسي تطبیقي و مقایسه یافته ها و اطالعات این تحقیق بیانگر آن است که فرضیات این
پژوهش به غیر از فرضیه گشودگي تایید شده و وجود رابطه و ارتباط بین متغیر وابسته
تحقیق(رفتار فردی)و متغیر مستقل تحقیق(شبکه های اجتماعي مجازی) نیز به اثبات رسیده
است .ولي در فرضیه گشودگي معنادار بودن رابطه متغیرها تایید نشده و ثابت گردید که هر
دو گروه از گشودگي یکساني برخوردار مي باشند به طوری که نتایج این تحقیق با
تحقیقات آیزنك ( ،)1314مك کری و کاستا ( ،)1332هاوارد ( ،)1333هامبورگروآرتری
( ،)2003آنتیاکومبوولیلیاناوس ( ،)2008همسو هست .نتایج تحقیقات آنها نشان داد که
استفاده ازاینترنت به دلیل قابلیتها و ویژگيهای خاص یك فناوری جدید ارتباطي
ميتواند در جذب کاربران به دلیل تازگي و نوآوریها نقش مهمي داشته بهویژه آنکه
افراد کاوشگر و خالق در این فضای مجازی مجالي جهت سیر و بهرهمندی ازتمامي
جوانب و امکانات موجود سایتها را پیدا ميکنند به همین دلیل اکثر افراد که دراین فضا
سیر ميکنند حداقل یکي از وجه اشتراکهای آنها با یکدیگر باویژگي کاوشگری و
جستجوگری آنها درفضای مجازی همراه هست.
همچنین نتایج رابطه روان نژندگرایي با کاربران شبکهها نشان دادکه روان نژندگرایي
افرادی که از شبکههای مجازی استفاده مي کنند بیشتر از افرادی است که از آن بي بهرهاند
و این داللت برآن دارد که افرادی که از شبکههای مجازی استفاده ميکنند کساني هستند
که هیجانات منفي بیشتری نسبت به دیگران ميکنند و نیز نسبت به اکثر مردم از زندگي
رضایت کمتری دارند .در مجمو این افراد تمایل عمومي به تجربه عواطف منفي چون
ترس ،غم ،دستپاچگي ،عصبانیت ،احساس گناه و نفرت را بیشتر از گروه دیگر در خود
پیدا ميکنند .نتایج این تحقیق با تحقیقات آیزنك ( ،)1314مك کری وکاستا (،)1332
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هاوارد ( ،)1333یانگ ( ،)1338مودی ( ،)2001سویکرت وهمکاران ( ،)2002شاپیرو
( )2001گامبووویلیاتاواس ( ،)2008ودیوس ( )2008همسو هست .تحقیقات آنها نشان
دادکه استفاده ازاینترنت و شبکههای اجتماعي عالوه بر عوارض جسماني منجر به
اختالالت شخصیتي مانند عصبانیت ،ترس ،نفرت ،اضطراب ،بدخلقي ،احساس گناه و
نفرت در بین کاربران ميشود.
از سوی دیگر افرادی که از شبکههای مجازی استفاده ميکنند از برونگرایي کمتری
نسبت به افرادی که استفاده نميکنند برخوردارند .این در حالي است که این افراد
ارتباطات کمي با پیرامون خود داشته و وقت کمتری را صرف آنها ميکنند.آنها به
استقالل ،خوددار بودن و یکنواخت بودن گ رایش دارند و نسبت به اکثر افراد از تنها بودن
بیشتر احساس راحتي ميکنند .همچنین مطابق با تحقیق ورنیگول ( ،)1331کاتز و آسپدن
( ،)1337کروت و همکاران ( )1338هارود و همکاران ( ،)2001پیواینترنت ()2001
لنهارت و همکاران ( ،)2001هامبورگرآرتزی ( ،)2001آنیتاکومبو و لیلیاناواس (،)2008
استفاده از شبکههای مجازی همراه با افزایش ارتباطات همراه است .نتایج تحقیقات آنها
نشان ميدهد که فضای مجازی فرصتي جهت ارتباطات بدون مرز همراه با بازداری در
گروهها را فراهم ميآورد .این قابلیت که از مهمترین ویژگي فضای مجازی است ميتواند
عرصه را جهت حضور بیشتر کاربران با ویژگيهای برونگرایي فراهم کند.
از طرفي کاربران شبکههای مجازی که از توافق گرایي کمتری برخوردارند به عنوان
اشخاص چالشگر و یا مبارزه طلب خوانده مي شوند .چالش گرها یا کساني که نمره
کمتری در عامل توافق گرایي دارند ،بیشتر رو ی هنجارها و نیازهای خود متمرکز بوده و
تاکید کمتری به نیازها و هنجارهای دیگران دارند .این اشخاص بیشتر در جستجوی قدرت
عمل و دستیابي به آن هستند.افراد چالشگر به عنوان اشخاص دارای فکر خشن و بدون
احساس شناخته شدهاند که ميتوانند خود شیفته ،ضد اجتماعي ،سلطه جو و یا
شخصیت های پارانوئیدی باشند که احساس خود را نسبت به دیگران از دست دادهاند
بنابراین نتایج این تحقیق با تحقیقات ویلیامز و یرودونالد ( ،)1381تونیس ( ،)1381هومنت
و کوهنووبلیس ( ،)1383دینر ،سول ،لوکاسواسمیت ( ،)1333کروات و همکاران (،)2002
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آئورنبك ( ،)2002بولنهری ( )2003و کریستوفر ساندرز ( )2003مغایرت دارد .نتایج
تحقیقات آنها نشان داده است که استفاده ازاینترنت عالوه بر عوارض جسماني منجر به
اختالالت شخصیتي مانند تعارض بین فردی ،حساسیت ،زودرنجي ،انزواطلبي ،لذت نبردن
از سرگرميهای گروهي و عدم سازگاری با دیگران در کاربران ميشود .همچنین در
استفاده از شبکههای مجازی ،کاربران ،روابط اجتماعي با کیفیت پایینتر را با روابط بهتر
جایگزین ميکنند و اصوالً در انجام امور ،تكرو بوده و نظر دیگران را بر خود مقدم
ميدانند .بنابراین در تحقیق حاضر فرضیه فوق با تفاوت معنادار بین متغیرها مورد تائید قرار
گرفت.
همچنین نتایج تحقیق نشان ميدهد که افرادی که از شبکههای مجازی استفاده ميکنند
از وجدان گرایي کمتری برخوردارند .عامل وجدان گرایي به تعدادی اهداف اشاره دارد
که فرد بر روی آن متمرکز هست؛ یعني شامل پیوستاری مانند متمرکز  -متعادل و
انعطافپذیری هست .فرد باوجدان هدفمند بااراده و مصمم است .افراد موفق ،موسیقيدانان
بزرگ و روشنفکران نامي ،این صفات را در حد باال دارند .دیکمن و تاکوموتوچوک
( )1381این حیطه را به نام تمایل به موفقیت نامیدهاند .نتایج تحقیقات انجامشده با تحقیق
کومبو و ناواس ( )2008همسو هست .نتایج تحقیقات آنها نشان ميدهد که ویژگيهای
شخصیتي تأثیر مهمي بر استفاده از فضای مجازی دارد .در تحقیقات آنها که ارتباط مثبت
و معناداری بین استفاده مفرط ازاینترنت باوجدان گرایي (روان رنجورخویي) مشاهده شد،
نشان داده شده است که فضای مجازی به دلیل جذابیت آن و اهدافي که بهطور آشکار و
پنهان در سایتها و برنامههای آن طراحيشده قطعاً تمرکز فرد را در جهت رسیدن به هدف
خاص با هدایت انجام ميدهد .در آن صورت کاربر بدون اراده و مشتاق در جهت
کانالهای ایجادشده همسو ميشود و این شرایط قطعاً هدفمندی و ارادهای که کاربران در
جهت موفقیت مثبت برنامهریزی ميکنند را نیز ،میسر نميسازد .همچنین مطالعات لنهارت
وهمکاران ( ،)2001هاروارد و همکاران ( )2001نیز نشان ميدهد که کاربران اینترنت
نسبت به افراد دیگر بهتر ميتوانند کنترل امور شخصي خود را به دستگیرند و چیزهای
جدید یاد گرفته و باعث بهبود شیوه یادگیری در مورد سرگرميها نیز شود .بنابراین در
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تحقیق حاضر نشان دادهشده است که دانشجویاني که از شبکههای مجازی استفاده ميکنند
به دلیل شرایط فضای مجازی از یكسو و ویژگيهای شخصیتي از سوی دیگر شرایط
تمرکز و هدفمندی آنها پائین تر از دانشجویاني است که از شبکههای مجازی استفاده
نميکنند.
در تفسیر چنین یافتههایي ميتوان گفت در واقع شبکهها بهعنوان رسانه اجتماعي با
قابلیتهای متعدد ،زندگي مفر و امني را برای تعدادی از افراد مهیا ميکند که در دنیای
واقعي انکارشده اند .این فضای مجازی ميتواند گریزگاهي برای کساني باشد که از
مشکالت رواني رنج ميبرند و به تشویق و احساس تنهایي دچار هستند و همچنین وسیلهای
برای ارضای نیازهای هیجاني و رواني آنهاست .همچنین افراد به دلیل پتانسیل باالی
شبکهها برای مصاحبت ،الگوهای تغییریافته تعامالت اجتماعي برخط و همچنین بهعنوان
شیوهای برای حاالت مرتبط با احساس تنهایي به سمت شبکهها کشیده ميشوند .گمنامي و
نداشتن ارتباط رو در رو در شبکهها ،خودآگاهي و اضطراب اجتماعي را کاهش داده که
خود به تسهیل رفتار جامعهپسند و شکلگیری روابط دوستانه در این محیطها برای افراد
تنها منجر ميشود .کساني که در روابط واقعي میانفردی توفیق چنداني نداشتهاند ،اکنون از
این طریق قادرميشوند بيآنکه چهره خود را برمال کرده ،روابط گستردهای را برقرار کنند
و احساسات خویش رابروز دهند .لذا :با راه یافتن گستره اینترنت به زندگي روزمره افراد،
درک تأثیر فردی آن مهم هست .به این دلیل که تأثیر کوتاهمدت و بلندمدت اینترنت و
شبکههای مجازی هنوز شناختهنشده است ما باید در چگونگي اقدام برای جمعآوری این
اطالعات محتاط باشیم و مراقب مخاطراتي که ناشي از این رفتارهاست باشیم.
طراحي تکنولوژی و سیاستگذاری برای اجتناب از پیامدهای منفي بستگي به درک
کاملترازمکانیسمهایي دارد که از طریق آن استفاده از شبکههای اجتماعي بر سالمت
رواني تأثیر ميگذارد .اکثر مباحث سیاستگذاری عمومي در مورد فضای مجازی بر
مزایای بالقوه آن بهعنوان یك منبع اطالعاتي و رسانهای برای تبادالت تجاری تمرکز کرده
است .با مداخالت تکنولوژی و سیاستگذاری برای حمایت بهتر در استفاده ازاینترنت
برای ارتباطات میان فردی ميتوان این عدم تعادل را اصال کرد.
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