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Abstract
Many studies have shown that personality affects
the level and the way of using technologies
especially internet. This study aimed to
determine the relationship between personality
traits and the amount of virtual social networks
use. The current research method was
descriptive-correlational. The population of the
study consisted of all 18 to 45 years old social
networks users who lived in Tehran in1395 that
161 of them were selected through a convenient
sampling method and answered to short form of
NEO Personality Inventory and self-report
questionnaire about the amount of hours using
virtual networks. The data were analyzed using
Pearson correlation and multivariate regression.
The findings showed that among personality
dimensions, only neuroticism has significant
positive relationship with social network use
(p<0.01) but extraversion, openness (p<0.05),
and conscientiousness (p<0.01) had negative
significant relationship with social network use.
In addition, the results of multivariate regression
showed that neuroticism (β = 0.169, p <0/05) and
conscientiousness (β = -0.381, p <0/01) can
predict level of social networks use in
individuals. The findings of the research
indicated that more neuroticism and less
Conscientiousness are related to more level of
virtual social networks use.
Keywords: Personality Traits, Five -Factor
Model, Social Network Use

پژوهشهاي بسیاري نشان دادهاند که شخصیت بر میزان و نحوه
 هدف اين. اثر ميگذارد، بهخصوص اينترنت،استفاده از فناوريها
پژوهش نیز تعیین رابطه ويژگيهاي شخصیتي با میزان استفاده
 روش پژوهش حاضر توصیفي.از شبکههاي اجتماعي مجازي بود
از نوع همبستگي بود و جامعه آماري اين پژوهش تمامي کاربران
1395  ساله شبکههاي اجتماعي ساکن شهر تهران در45  تا18
 نفر از آنها به روش نمونهگیري در دسترس انتخاب161 بودند که
 فرم کوتاه و سوالهايNEO شدند و به پرسشنامه شخصیتي
خودگزارشي در مورد میزان ساعات استفاده از شبکههاي مجازي
 دادههاي حاصل با استفاده از همبستگي پیرسون و.پاسخ دادند
 يافتهها نشان داد که از میان.رگرسیون چندمتغیره تحلیل شد
- فقط روانآزردهخويي با میزان استفاده از شبکه،ابعاد شخصیتي
- اما برون،)p>0/01( هاي اجتماعي رابطه مثبت معنادار دارد
) و مسئولیتپذيري با میزان استفادهp>0/05(  پذيرا بودن،گرايي
.) داشتp>0/01( از شبکههاي اجتماعي رابطه منفي معناداري
 نتايج حاصل از رگرسیون چندمتغیره نشان داد که،عالوه بر اين
) و مسئولیتپذيريβ=0/169،p< 0/05( روان آزردهخويي
) ميتوانند میزان استفاده از شبکههايβ=-0/381،p< 0/01(
 يافتههاي پژوهش، بهطورکلي.اجتماعي را در افراد پیشبیني کنند
بیانگر اين بود که روانآزردهخويي بیشتر و مسئولیتپذيري کمتر
افراد با استفاده بیشتر آنها از شبکههاي اجتماعي مجازي رابطه
.دارد
- شبکه، مدل پنج عاملي، ويژگيهاي شخصیتي:واژههای کلیدی
هاي اجتماعي مجازي
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مقدمه
طبق آمار ارائه شده از سوي سايت آمار جهاني اينترنت ،در مارس  ،2017تعداد کاربران اينترنت بالغ بر سه میلیارد و
هفتصد میلیون نفر بوده است ،يعني امروزه بیش از  49درصد جمعیت کل دنیا به علت پیشرفت فناوري و امکان
دسترسي آسان و سريع به اينترنت ،از کاربران اينترنت محسوب ميشوند .همچنین به علت رشد سريع رايانهها و
تلفنهاي قابل حمل و توسعهي برنامهها و تجهیزات مربوط به آنها ،شیوه استفاده افراد از اينترنت کامالً متفاوت شده
است (پونتس ،اسزابو و گريفیتس )2015 ،و شبکههاي اجتماعي نفوذ چشمگیري در زندگي روزمره پیدا کردهاند (الرز،
کنلي  ،لي ،لي  ،هالس ،)2014 ،بهنحوي که اثر نیرومند شبکههاي اجتماعي مجازي و اينترنت بر زندگي افراد را
ميتوان به انقالب کوپرنیکي مانند کرد .شبکههاي اجتماعي مجازي گونهاي از رسانههاي اجتماعي هستند که
بیشترين شباهت را به جامعههاي انساني داشته و به فرد امکان برقراري ارتباط با شمار فرواني از افراد ديگر ،تشکیل
گروههاي اجتماعي و ارسال نیمرخهاي شخصي را ميدهند (بويد و الیسون .)2008 ،قابلیتها و محبوبیتهاي
شبکههاي اجتماعي باعث شده تا بسیاري از کاربران از آنها به عنوان ابزاري براي تنظیم ارتباطات شخصي و تعامالت
میانفردي و اجتماعي خود استفاده (هوئي2012،؛کالکان )2012،و مدت زمان زيادي را صرف اين شبکهها کنند .از
طرفي ديگر ،صرف مدت زمان زياد در شبکههاي اجتماعي و استفاده آسیبزا و کنترل نشده از آنها باعث بهوجود
آمدن مشکالت روانشناختي و جسماني بسیاري براي کاربران شده است .از اين رو ،بسیاري از پژوهشگران توجه خود
را به يافتن علل شخصیتي گرايش به شبکههاي اجتماعي معطوف کردهاند .روانشناسان معتقدند هر رفتاري که فرد
از خود نشان ميدهد تحت تاثیر عامل شخصیتي است .شخصیت نه تنها با رفتار افراد در دنیاي واقعي رابطه دارد،
بلکه با رفتار افراد در دنیاي مجازي و شبکههاي اجتماعي رابطه دارد (ذي ئي ،جان ،دکسیانگ ،تونگ و زهیلي.)2016،
بررسي ها نیز بیانگر اين امر هستند که همه افراد به يک اندازه جذب فناوريهاي جديد نميشوند و میزان و نحوه
استفاده آنها از فناوريها يکسان نیست (باراني ،اوبورتس ،کاربونل و چامورو .)2009 ،پژوهشهاي بسیاري نیز نشان
دادهاند که شخصیت بر نحوه استفاده از فناوريها ،بهويژه اينترنت ،شبکههاي اجتماعي ،فضاهاي مجازي و بازيهاي
برخط و غیر برخط اثر ميگذارد (چارلتون و دنفورث2010 ،؛ ريان و زنوس2011 ،؛ سرويدئو2014 ،؛ کاس ،شورتر،
ون روجي ،دي ام هین ،گريفیتس2014 ،؛ الن و کابادي2016 ،؛ اوزترک و اوزمن2016،؛ ونگ ،هو ،چان و تسه2015،؛
ذي ئي و همکاران2016،؛ ودودي و دالور .)1394 ،در گستره علوم روانشناختي نظريههاي زيادي در زمینه ويژگيهاي
شخصی تي و تاثیر آنها بر هیجان ،تفکر و رفتار بیان شده است؛ که در اين میان مدل پنج عامل بزرگ کاستا و
مککري يکي از پرکاربردترين آنها در سالهاي اخیر بوده است .از نظر کاستا و مککري برخي ويژگيهاي شخصیتي
خاص باعث ميشوند تا افراد در موقعیتهاي گوناگون زندگي رفتار سازگارانهتري از خود نشان دهند .طبق اين مدل،
ويژگي هاي شخصیتي الگوهايي نسبتاً ثابت از افکار ،احساسات و رفتار هستند و شخصیت يک مفهوم چند بعدي
تلقي ميشود .پنج بعد اصلي شخصیت که در اين نظريه بررسي ميشود ،عبارتند از :روانآزردهخويي در مقابل ثبات
هیجاني ،برونگرايي در برابر درون گرايي ،پذيرا بودن تجربهها يا انديشهها ،دلپذير بودن يا سازگاري در برابر تقابل،
و مسئولیتپذيري (پروين.)2001 ،
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بعد شخصیتي روان آزردهخويي ،با میزان کنترل عاطفي و هیجاني تعريف ميشود (هوگس ،رو ،بیتي و لي. )2012 ،
بدين صورت که روان آزردهخويي پايین نشاندهنده اين است که فرد ميتواند عواطف و هیجانات خود را به خوبي
کنترل کند ،در صورتي که در سطح باالي روانآزردهخويي ،فرد عصبي و حساستر است و قادر نیست به خوبي
عواطف و هیجانهايش را کنترل کند (مک کري و کاستا  .)1999 ،از اين رو ،برخي محققان معتقدند که روانآزرده-
خويي با استفاده از اينترنت رابطه مثبت دارد .از سوي ديگر ،رشد سريع جنبه اجتماعي اينترنت ،سبب شده است که
روانآزردهخوها به منظور کاهش تنهايي خود بیشتر از اينترنت استفاده کنند (حجت و کراندال1987 ،؛ بات و فیلیپس،
 ،)2008بیشتر به سمت شبکههاي اجتماعي روند (کريا  ،هینسلي و دي زونگیا )2010 ،و زمان بیشتري را صرف
شبکههاي مجازي نظیر فیس بوک کنند (مور و مک الروي ،)2012 ،و حتي اجتماعات مجازي نظیر فیس بوک را
به زندگي واقعي ترجیح دهند (کو وتانگ .)2014،ونگ ،هو ،چان و تسه ( )2015نیز در پژوهش خود نشان دادند که
روانآزردهخويي باال با اعتیاد به اينترنت رابطه مثبت معنادار دارد .با اين وجود برخي مطالعات نیز نشان دادهاند که
میزان استفاده از اينترنت با صفت شخصیتي روانآزردهخويي رابطه منفي دارد (توتن و بوسنهاک .)2001 ،بعد برون-
گرايي فرد را مستعد عواطف و هیجانات مثبت ميکند .افراد برون گرا اجتماعي ،سريع و با شور و اشتیاق هستند،
برخالف افراد روان آزرده که خجالتي و منزوي هستند (کاستا و مک کري .)1980 ،بارزترين ويژگي صفت برونگرايي،
تعامل است .از اين رو ،اين بعد رابطه مثبتي با استفاده رسانههاي اجتماعي و میزان تعامل در رسانههاي اجتماعي
دارد (الن و کابادي .)2016 ،برونگرايان دوستان بیشتري در شبکههاي اجتماعي مجازي دارند و نسبت به سايرين
زمان بیشتري را صرف شبکههاي اجتماعي مجازي ميکنند (کوو تانگ2014 ،؛مور و مک الوري .)2012،ونگ ،هو،
چان و تسه ( )2015نیز در پژوهش خود نشان دادند که اعتیاد به شبکههاي مجازي با برونگرايي رابطه نیرومندي
دارد .با اين وجود ،در برخي مطالعات هیچگونه رابطهي معناداري بین برونگرايي و استفاده از اينترنت مشاهده نشده
است (بچراچ ،کزينسکي ،گرپل ،کهلي و استیل ول .)2012 ،بعد پذيرا بودن با انعطاف پذيري در برابر ارزشهاي
جديد و غیر متعارف مشخص ميشود .افرادي که در اين عامل نمرات بااليي کسب ميکنند ،بیشتر اوقات تجارب
جديد را راحتتر ميپذيرند و هیجانات را عمیقتر از ديگران تجربه ميکنند (مک کري و کاستا  ،1992 ،به نقل از
متیوس ،ديري و ويتمن .) 2003 ،اين افراد مستعد کنجکاوي ،خالقیت ،روياپردازي و کارهاي اصیلند .در حالي که،
افرادي که در اين عامل نمره پايینتري کسب ميکنند ،اغلب به کارهاي متعارف ،سنتي و واقعي گرايش دارند و به
چیزها و يا تجارب جديد کمتر عالقمندند (ريان و زنوس2011 ،؛ امیچاي -هابرگر و وينتزکي .)2010،پژوهشها
نشان ميدهد که بین پذيرابودن و استفاده از رسانههاي اجتماعي رابطه مثبت وجود دارد (امیچاي -هامبرگر و
وينتیزکي2010 ،و الن و کابادي .)2016 ،افراد پذيرا زمان بیشتري را در فیس بوک سپري ميکنند و دوستان بیشتري
دارند ( کو و تانگ  )2014 ،و از قابلیتهاي رسانههاي اجتماعي بیشتر استفاده ميکنند (هوگس و همکاران .)2012 ،
بعد سازگاري با دوستي ،صمیمیت ،مهرباني ،ادب و تواضع مشخص ميشود (مک کري و کاستا  ،1992 ،به نقل از
متیوس ،ديري و ويتمن .) 2003 ،افراد سازگاربه علت شخصیت گرم و همدلشان ،اکثراً شمارههاي تماس زيادي
دارند .آنها به راحتي ميتوانند دوست پیدا کنند و براي مدت طوالني رابطهي دوستي خود را حفظ نمايند (کوريا و
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همکاران2012 ،؛ هوگس و همکاران  .)2012 ،مطالعات نشان دادهاند که افراد سازگار ،به میزان کمتري از شبکههاي
اجتماعي نظیر فیس بوک استفاده ميکنند (مور و مک الوري ،)2012،دوستان کمتري در شبکه هاي اجتماعي دارند
(شن و بريديسکاو لیو )2015 ،1و زمان کمتري را در شبکههاي اجتماعي صرف ميکنند (کو و تانگ .)2014 ،برخي
از افراد سازگار از شبکههاي اجتماعي براي تعامل و حفظ روابط قديمي خود استفاده ميکنند (سیدمن2013 ،؛ هورزوم،
 .)2016البته الن و کابادي ( )2016در پژوهش خود بین سازگاري و استفاده شبکههاي مجازي رابطهي معناداري
مشاهده نکردند .بعد مسئولیت پذيري افراد را مستعد اخالقیات ،نظم ،ترتیب و بي عیب بودن ميکند (هوگس و
همکاران  .)2012 ،افرادي که مسئولیت پذيري زيادي دارند ،سعي ميکنند از وسايل ارتباط اجتماعي اجتناب کنند،
زيرا معتقدند که اين وسايل آنها را از انجام وظايف مهمترشان باز ميدارد (بوت و فیلیپ .)2008،برخي از پژوهشها
نیز رابطهي منفي مسئولیت پذيري و استفاده شبکههاي اجتماعي را تايیدکردهاند (بالچنیو ،پرزپیورکا ،سنول دراک و
دراک 2017 ،؛ريان و زنوس 2011؛ ونگ و همکاران.)2015 ،
بهطور کلي ،يافتههاي حاصل از پژوهشهاي پیشین نشان ميدهد که ويژگيهاي شخصیتي با نحوه و میزان
استفاده از شبکههاي اجتماعي رابطه دارد ،ولیکن يافتههاي پژوهشهاي پیشین درباره پروفايل شخصیتي کاربران
شبکههاي مجازي يکسان نیست و در کشور ما در اين خصوص پژوهشهاي اندکي صورت گرفته است .از اين رو،
ضروري است تا بهمنظور دستیابي به نتايج دقیقتر و يکپارچهتر درباره ويژگيهاي شخصیتي کاربران شبکههاي
مجازي ،پژوهشهاي بیشتري در اينباره انجام شود .بنابراين پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ويژگيهاي
شخصیتي با میزان استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي طراحي و انجام شد.
روش
روش پژوهش حاضر توصیفي و از نوع همبستگي بود .در اين پژوهش رابطه ويژگيهاي شخصیتي با میزان استفاده
از شبکههاي اجتماعي مجازي بررسي ،و میزان استفاده از شبکههاي مجازي بر اساس ويژگيهاي شخصیتي
روانشناختي پیشبیني شد .ابتدا طبق فرمول گرين ( )N>50+8Mبراي محاسبه سرانگشتي حجم نمونه براي
پژوهشهاي همبستگي ،حداقل حجم نمونه ( 90نفر) برآورد شد که در نهايت به علت ريزش ،حجم نمونه  161در
نظر گرفته شد .سپس از میان جامعه آماري اين پژوهش ،يعني کلیهي کاربران  18تا  45ساله شبکههاي اجتماعي
ساکن شهر تهران در بهار سال  161 ،1395نفر به شیوه نمونهگیري در دسترس انتخاب شدند و پس از اخذ رضايت
از آنها به پرسشنامههاي پژوهش پاسخ دادند .در نهايت به پرسشنامههاي گردآوري شده با استفاده از روشهاي آمار
توصیفي و استنباطي تحلیل شد .در بخش آمار توصیفي جدولهاي توزيع فراواني و درصد گروه نمونه پژوهش،
شاخصهاي گرايش مرکزي و پراکندگي دادهها محاسبه شد .در بخش آمار استنباطي جهت مطالعه روابط متغیرهاي
پژوهش از ضريب همبستگي پیرسون و جهت پیشبیني از رگرسیون چندمتغیري استفاده شد .الزم به ذکر است قبل

Shen, Brdiczka, & Liu
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از انجام رگرسیون چندمتغیري ،مفروضههاي اصلي رگرسیون چندمتغیري شامل مقادير گم شده ،1نرمال بودن ،2خطي
بودن 3و همخطي بودن 4بررسي شد.
ابزار
به منظور گردآوري داده ها از فرم کوتاه پر سشنامه شخصیتي نئو و يک فرم خودگزارش دهي میزان
استفاده از شبکه هاي مجازي استفاده شد .پرسشنامه شخصیتي نئو شامل  60عبارت و  5عامل
است .هر عامل داراي  12عبارت است که در  5درجه لیکرت نمره گذاري مي شود (از کام ال ً
مخالف تا کام ال ً موافق) .با توجه به يافته هاي کاست ا و مک کري (  ،) 1999فرم کوتاه نئو با فرم
بلند آن مطابقت کامل دارد ،به طوري که همبستگي باالي  68درصد با فرم بلند نئو گزارش
داده اند .ثبات دروني اين پرسشنامه بر اساس ضريب آلفا براي اين پرسشنامه از داده هاي مربوط
به گروهي از متقاضیان استخدام (  1539نفر) براي شاخص هاي  A ، O ، E ، Nو  Cبه ترتیب
 0 / 68 ، 0 / 73 ، 0 / 77 ، 0 / 86و  0 / 81توسط حق شناس (  ) 2006بدست آمده است که از نظر آماري
داراي ارزش هاي قابل قبولي هستند  .به منظور بررسي اعتبار در خصوص اعتبار و روائي اين پرسشنامه
مطالعات بسیاري صورت گرفته که همگي حاکي از آن است که NEO-FFIاز اعتبار و روائي مطلوبي برخوردار
است .اين آزمون در ايران توسط گروسي فرشي ( )2001هنجاريابي شده است و اعتبار اين پرسشنامه با استفاده از
آزمون مجدد براي هر يک از عوامل اصلي  A ،E ،O ،Nو  Cبه ترتیب  0/68 ،0/56 ،0/73 ،0/86و  0/87گزارش
شده است .در پژوهش حاضر نیز ثبات دروني پرسشنامه بر اساس ضريب آلفاي کرونباخ براي ويژگي روان آزردهخويي
 ،0/83برونگرايي  ،0/77پذيرا بودن تجارب  ،0/65سازگاري  0/58و مسئولیت پذيري  0/83بدست آمده است.
میزان استفاده از شبکه هاي اجتماعي (فیس بوک  -واتس اپ  -تلگرام  -وايبر و اينستاگر ام) در
طول يک ماه نیز با استفاده از يک پرسشنامه خودگزارش دهي محقق ساخته بدست آمد.
یافتهها
ويژگيهاي جمعیت شناختي :از  161شرکتکننده 49 ،نفر ( 30/4درصد) از شرکتکنندگان  18تا  25سال 72 ،نفر
( 44/7درصد) از شرکتکنندگان  25تا  35سال و  40نفر ( 24/8درصد) از شرکتکنندگان  35تا  45سال داشتند و
 105نفر ( 65/2درصد) از شرکتکنندگان مرد و  56نفر ( 34/7درصد) زن بودند.

1

. missing data
. normality
3
. linearity
4
. multicollinearity
2
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جدول  .1میزان استفاده از شبکههای اجتماعی در یک ماه
میزان استفاده

فراوانی

درصد فراوانی

کمتر از  10ساعت

52

32/3

 19-10ساعت

23

14/3

 29-20ساعت

31

19/3

 39-30ساعت

15

9/3

 49-40ساعت

6

3/7

 59-50ساعت

5

3/1

بیشتر از  60ساعت

27

16/8

بي پاسخ

2

1/2

کل

161

100

بر اساس نتايج جدول  1در مجموع  52نفر ( 32/3درصد) از شرکتکنندگان کمتر از  10ساعت در ماه از شبکههاي
اجتماعي استفاده کرده بودند .همچنین  23نفر ( 14/3درصد) از شرکتکنندگان  10تا  19ساعت 31 ،نفر (19/3
درصد) از شرکتکنندگان  20تا  29ساعت 15 ،نفر ( 9/3درصد) از شرکتکنندگان  30تا  39ساعت 6 ،نفر (3/7
درصد) از شرکتکنندگان  40تا  49ساعت 5 ،نفر (3/1درصد) از شرکتکنندگان  50تا  59ساعت و  27نفر (16/8
درصد) از شرکتکنندگان بیشتر از  60ساعت در طول ماه از شبکههاي اجتماعي استفاده کرده بودند.

جدول  .2توصیف متغیرهای پژوهش :میانگین ،انحراف استاندارد و
ضریب آلفای کرونباخ صفات شخصیت و میزان استفاده از شبکههای اجتماعی
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

آلفای کرونباخ

روان آزردهخويي
برونگرايي
پذيرا بودن
سازگاري
مسئولیتپذيري
میزان استفاده از شبکههاي اجتماعي

21/78
30/00
25/78
29/97
33/33
25/59

9/05
6/66
5/63
5/18
8/24
21/04

0/835
0/779
0/652
0/581
0/833
-

جدول  2میانگین و انحراف استاندارد ،صفات شخصیت و میزان استفاده از شبکههاي اجتماعي و همچنین ضرايب
آلفاي کرونباخ صفات شخ صیت را ن شان ميدهد .همانطور که مالحظه مي شود ،ضرايب آلفاي کرونباخ عامل
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ســازگاري تا حدودي پايین اســت .بنابراين ،بايد در تفســیر يافتههاي مرتبط با عامل ســازگاري احتیاط نمود .نتايج
مربوط به همبستگي صفات شخصیت و میزان استفاده از شبکههاي اجتماعي در جدول زير گزارش شده است.
جدول  .3ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
1
1
**-0/387
**-0/294

2

3

متغیرهای پژوهش
 .1روان آزرده خويي
 .2برونگرايي
 .3پذيرا بودن

1
**0/310

1

 .4سازگاري

**-0/287

**0/387

**0/243

 .5مسئولیتپذيري
 .6میزان استفاده از شبکههاي اجتماعي

**-0/666
**0/609

**

**

 **P >0/01و >0/05

0/329
*-0/195

0/265
*-0/192

4

5

6

7

1
**

0/251
-0/107

1
**-0/697

1

*P

همچنان که جدول  3نشان ميدهد ،روان آزردهخويي به صورت مثبت و در سطح معناداري  0/01با میزان استفاده
از شبکههاي اجتماعي همبسته است .برونگرايي و پذيرابودن به صورت منفي و در سطح معناداري  0/05و عامل
م سئولیتپذيري نیز به صورت منفي و در سطح معناداري  0/01با میزان ا ستفاده از شبکههاي اجتماعي همب سته
است .عامل سازگاري رابطه معناداري با میزان استفاده از شبکههاي اجتماعي نداشت.
مفروضههای تحلیل رگرسیون چندمتغیری
به منظور بررسي مفروضه نرمال بودن توزيع تک متغیر مقادير کشیدگي و چولگي و به منظور ارزيابي مفروضه هم
خطي بودن عامل تورم واريانس )VIF( 1و ضريب تحمل 2مورد برر سي قرار گرفت .جدول  4ک شیدگي ،چولگي،
تلورانس و تورم واريانس ( )VIFمتغیرهاي پژوهش را نشان ميدهد.
جدول  .4کشیدگی ،چولگی ،تلورانس و تورم واریانس متغیرهای پژوهش
روان آرزدهخويي
برونگرايي
پذيرابودن
سازگاري
مسئولیتپذيري
میزان استفاده از شبکههاي اجتماعي

چولگي
0/256
-0/667
-0/312
-0/358
-0/478
0/760

کشیدگي
-0/775
0/928
-0/048
0/198
-0/203
-0/772

تلورانس
0/378
0/438
0/719
0/810
0/815
متغیر مالک

تورم واريانس()VIF
2/661
2/283
1/390
1/234
1/228
متغیر مالک

. variance inflation factor
. tolerance
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جدول مذکور نشان ميدهد که ،شاخصهاي مربوط به چولگي و کشیدگي هیچ کدام از متغیرهاي پژوهش خارج از
محدود  ± 2نیست .بنابراين ،ميتوان نتیجه گرفت که توزيع متغیرهاي پژوهش طبیعي است .همچنین نتايج جدول
 4ن شان ميدهد که شاخص تلورانس و تورم واريانس متغیرهاي پژوهش به ترتیب بزرگتر از  0/1و کوچکتر از 10
است .اين مطلب نشان دهنده آن است که پديده همخطي بودن در متغیرهاي پژوهش وجود ندارد .بر اساس ديدگاه
ماير ،گام ست و گوارينو ( )2006ارزش عامل تورم واريانس باالتر از  10و ارزش تلورانس کمتر از  0/1با شد ،ن شان
دهنده هم خطي بودن ا ست .به منظور آزمون ا ستقالل خطاها در بین متغیرهاي پیش بین ،ارزش شاخص دوربین
واتســون مورد بررســي قرار گرفت .ارزش شــاخص مذکور  1/598بود .فايلد ( )2006اعتقاد دارد که ارزش شــاخص
دوربین واتسون باالتر از  2نشان دهنده عدم استقالل خطاهاست .بر اين اساس ،با توجه به ارزش شاخص دوربین
واتسون محاسبه شده ،ميتوان گفت مفروضه استقالل خطاها نیز در بین دادههاي پژوهش برقرار است .به منظور
ازريابي برقراري يا عدم برقراري مفروضـــه نرمال بودن توزيع چندمتغیري ،از تحلیل اطالعات مربوط به «فاصـــله
ماهاالنوبايس ( »1)Dو تر سیم منحني توزيع آن ا ستفاده شد و انحراف آ شکار از نرمال بودن در شکل توزيع ديده
نشد .از سوي ديگر ،شاخصهاي چولگي و کشیدگي محاسبه شده به ترتیب برابر با  0/849و  0/058بود .با توجه
به اينکه شــاخصهاي به دســت آمده در فاصــله  ± 2بود ،بنابراين ميتوان گفت توزيع چندمتغیري در دادههاي
پژوهش حا ضر نرمال ا ست .همچنان که ا شاره شد براي آزمون فر ضیه پژوهش از روش تحلیل رگر سیون چند
متغیري استفاده شد که نتايج آن در جدول  5آمده است.
جدول  .5رگرسیون چند متغیری در پیش بینی میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر
اساس صفات شخصیت
(صفات شخصیت)
روان آزردهخويي
برونگرايي
پذيرا بودن
سازگاري
مسئولیتپذيري
F)6 ،154(=35/632، P>0/001

b

SE

β

t

سطح معناداری

0/393
0/180
0/288
0/286
-0/971

0/183
0/195
0/216
0/238
0/207

0/169
0/057
0/077
0/070
-0/381

2/142
0/926
1/332
1/204
-4/692

0/034
0/356
0/185
0/231
0/001

 adjR2=0/568و R2=0/584

). Mahalanobis distance (D
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بر اســاس نتايج جدول  5مقدار R2برابر با  0/584اســت .اين يافته بدان معناســت که ميتوان بر اســاس صــفات
شخصیت  58/4در صد از واريانس میزان ا ستفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي را پیشبیني کرد .برر سي ضرايب
رگرســیون نیز نشــان داد که از بین صــفات شــخصــیت ،ضــريب رگرســیون مربوط به روان آزردهخويي (0/05
< )β=0/169،pمثبت و در سطح  0/05معنادار ا ست .همچنین ضريب رگر سیون مربوط به عامل م سئولیتپذيري
( )β=-0/381،p< 0/01منفي و در سطح  0/01معنادار است .ضرايب رگرسیون مربوط به ديگر صفات شخصیت
در ســـطح  0/05معنادار نبود .همچنین مشـــخص شـــد که عامل روان آزردهخويي به صـــورت مثبت و عامل
مسئولیتپذيري به صورت منفي میزان استفاده از شبکههاي اجتماعي را پیشبیني ميکند.
بحث و نتیجهگیری
يافتههاي اين پژوهش بیانگر رابطه معنادار و مثبت ويژگي شخصیتي روان آزردهخويي با میزان استفاده از شبکههاي
اجتماعي( )p>0/01و رابطه معنادار و منفي ويژگيهاي شخصیتي برونگرايي ،پذيرا بودن ( )p>0/05و مسئولیت
پذيري ( )p>0/01با میزان استفاده از شبکههاي اجتماعي بود .عالوه بر اين ،نتايج حاصل از رگرسیون چند متغیره
نشان داد که ميتوان بر اساس دو ويژگي شخصیتي روان آزردهخويي و مسئولیت پذيري میزان استفاده از شبکههاي
اجتماعي را در افراد پیشبیني کرد .يافته ي اين پژوهش مبني بر تمايل بیشتر افراد روان آزرده به استفاده بیشتر از
شبکههاي اجتماعي ،همسو با بسیاري ازيافتههاي پژوهشهاي پیشین نظیر حجت و کراندال ( ،)1987بات و فیلیپس
(،)2008کريا ،هینسلي و دي زونگیا ( ،)2010مور و مک الروي ( ،)2012کو وتانگ ( ،)2014ونگ ،هو ،چان و تسه
()2015و اوزترک و اوزمن ( )2016است .اين يافته را ميتوان با توجه به درک تهديدآمیزتر جهان واقعي از سوي
افراد روانآزرده که زمینه را براي نشان دادن استرس بیشتر توسط آنها فراهم ميکند ،توجیه کرد .درک تهديدآمیز
جهان واقعي باعث ميشود که اين افراد به جهان ديجیتالي که امنتر و قابل کنترلتر به نظر ميرسد ،تمايل بیشتري
نشان دهند (مولر ،بیوتل ،اگلف و ولفلینگ .)2013،از سوي ديگر ،افراد روانآزرده چون مستعد اضطراب هستند،
احتمال دارد از اينترنت براي کاهش و رهاشدن از اين اضطراب استفاده کنند .همچنین آنها مستعد افسردگي نیز
هستند و اينترنت منابع وسیعي از کمک آنالين را در اختیار آنها ميگذارد (مک اولري ،هندريکسون ،توانسند و
ديماري .)2007،همچنین يافتههاي اين پژوهش نشان داد که مسئولیت پذيري با میزان استفاده از شبکههاي
اجتماعي مجازي رابطه منفي دارد .اين يافته نیز همخوان با يافتههاي پژوهشهاي بالچنیوپرز ،پرزپیورکا ،سنول
دراک و دراک (  ،) 2017ريان و زنوس (  ،)2011ونگ و همکاران ( )2015و هوگس و رو ،بیتي و لي ( )2012است.
در تبیین اين يافته ميتوان چنین بیان کرد که بعد مسئولیت پذيري افراد را مستعد اخالقیات ،نظم ،ترتیب و بي عیب
بودن ميکند (هوگس همکاران  .)2012 ،به نظر ميرسد افرادي که مسئولیت پذيريشان زياد است ،سعي ميکنند
از وسايل ارتباط اجتماعي اجتناب کنند ،زيرا معتقدند که اين وسايل آنها را از انجام وظايف مهمترشان باز ميدارد
(بات و فیلیپس .)2008،همچنین يافتههاي پژوهش حاضر نشان داد که عامل سازگاري رابطه معناداري با میزان
استفاده از شبکههاي مجازي ندارد .اگر چه اين يافته همسو با يافته پژوهش الن و کابادي ( )2016است ،ولي با توجه
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به پايین بودن آلفاي کرونباخ اين ويژگي در پژوهش حاضر در تعمیم اين يافته بايد احتیاط کرد .از سوي ديگر،
يافتههاي اين پژوهش مبني بر رابطه منفي بین برونگرايي و پذيرا بودن با میزان استفاده از شبکههاي اجتماعي
مجازي با برخي از يافتههاي پیشین در اين زمینه مغاير است .هوگس و همکارانش ( )2012در پژوهش خود با عنوان
روايت دو سايت فیس بوک و تويیتر و پیشبیني کنندههاي شخصیتي میزان استفاده از رسانههاي اجتماعي ،نشان
دادند که پذيرا بودن با میزان استفاده از تويیتر رابطهي مثبتي دارد ،ولي در پژوهش آنها بین برونگرايي و استفاده از
شبکه هاي اجتماعي فیس بوک و تويیتر رابطه معناداري مشاهده نشد .در پژوهش الن و کابادي نیز ( )2014ويژگي
شخصیتي برونگرايي ،رابطه مثبت معناداري با استفاده از رسانههاي اجتماعي نشان داد .البته سريدو ( )2014در
پژوهش خود نشان داده است که برونگرايي با اعتی اد به اينترنت رابطه منفي معناداري دارد و اوزترک و اوزمن
( )2016در پژوهش خود نشان دادند که بین ويژگي شخصیتي برونگرايي و استفاده مشکل آفرين از اينترنت رابطه
معناداري وجود ندارد .به نظر ميرسد افراد برونگرا و پذيرا به علت اينکه فرصت بیشتري براي تعامل اجتماعي در
دنیاي واقعي دارند ،براي تعامل مجازي وقت کمتري را صرف کنند .در حالي که ،افراد روان آزردهخو به علت مشکل
داشتن در روابط مستقیم (چهره به چهره) ،ترجیح ميدهند که از روابط اجتماعي در دنیاي واقعي فاصله بگیرند و به
جاي آن از ارتباط اينترنتي که در آن احساس راحتي بیشتري ميکنند ،استفاده کنند .از سوي ديگر ،همانطور که
برخي از پژوهشهاي پیشین نشان داده بود ،انتظار ميرفت که افراد پذيرا به علت دارا بودن ويژگيهايي نظیر
کنجکاوي ،تنوع طلبي و تغییر (مک کري و کاستا ،)1999 ،از اينترنت بیشتر استفاده کنند (مارک و گانزاچ .)2014،با
توجه به پژوهش ديگمن ( )1990نتايج حاصل از پژوهش حاضر را ميتوان چنین تبیین کرد که به دلیل رابطه پذيرا
بودن با هوش و توانمنديهاي عقالني ،افراد پذيرا اين قابلیت را دارند که از ظرفیتهاي ديگر اينترنت به غیر از
شبکههاي مجازي استفاده کنند (هوگس و همکاران ،)2012 ،و شايد به همین دلیل است که در اين پژوهش رابطه
میان پذيرا بودن و میزان استفاده از شبکههاي مجازي منفي بهدست آمده است و چنانچه رابطه پذيرا بودن با ساير
کاربردهاي اينترنت پژوهش شود ،ممکن است مانند پژوهشهاي پیشین نتايج مثبت معناداري مشاهده شود .در
مجموع نتايج پژوهش حاضر ،از نتايج پژوهشهاي پیشین مبني بر امکان پیشبیني میزان استفاده از شبکههاي
مجازي با دو ويژگي روان آزردهخويي و مسئولیت پذيري حمايت ميکند .بدين معنا که هر چقدر فرد روان آزردهخويي
بیشتري داشته باشد ،از شبکههاي اجتماعي مجازي بیشتر ،و هر چقدر مسئولیتپذيرتر باشد ،کمتر از شبکههاي
مجازي استفاده خواهد کرد .از آنجا که ،پژوهش حاضر به دلیل محدوديت زماني ،با ديدگاه گذشتهنگر ،مقطعي و
روي نمونه کوچکي انجام شده است ،در تعمیم نتايج اين پژوهش بايد احتیاط کرد .پیشنهاد ميشود به منظور دستیابي
به نتايج دقیقتر ،پژوهشهاي ديگري با استفاده از نمونههاي بزرگتر انجام شود .همچنین با توجه به نقش ويژگي-
هاي شخصیتي در میزان استفاده و حتي چگونگي استفاده از شبکههاي اجتماعي ،پیشنهاد ميشود ،پژوهشهاي آتي
به شکل تخصصيتر و با در نظر گرفتن متغیرهاي میانجي مانند نوع استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي (ارتباطات،
تفريح ،کسب اطالعات و  ) ...در اين حیطه انجام شود ،تا بتوان بر اساس دادههاي حاصل از اينگونه پژوهشها در
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جهت استفاده بهینهي کاربران از شبکههاي مجازي و ارتقاي کیفیت استفاده کاربران و رفع مشکالت ناشي از استفاده
.آسیبزا از فضاي مجازي نظیر اعتیاد به اينترنت گامي اساسي برداشت
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