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چکیده
مقدمه :امروزه فیسبوک بهعنوان یکی از مطرحترین تارنماهای شبکه اجتماعی شنناتتهشنده اسنو و عوامنت متینددی
ازجمله شخصیو و انگیزههنای فنردی منیتوانند در نونوه وگنونگی و مینزان اسنتکاده کناربران از اینن تارنمنای شنبکه
اجتمنناعی تیریرگننبار باشنند .ایننن مطالیننه باهنندع بررسننی نی ن عوامننت شخصننیتی و انگیزشننی کنناربران در اسننتکاده از
فیسبوک انجام شد.
روش :شرکوکنندگان  140نکر از کاربران عضو فیسبوک بودند که با استکاده از روش نمونهگیری داوطلباننه انتخنا
شدند .همه آنها فرم الکترونیکی پرسشنامه پنج عاملی نئو و پرسشننامه سننج انگینزه و عملکنرد کناربران فنیسبنوک
سمنان را تکمیت کردند .دادهها با روش همبستگی کاننی تولیت شدند.
نتایج :یافتهها نشان داد سطوح باالی روانرنجورتویی و سنطوح پنایین وفیکنهشناسنی بیشنتر از عملکردهنای
تبادلی/گروهی و ارتباطی استکاده منیکننند .سنطوح بناالی روانرنجورتنویی و سنطوح پنایین سنازگاری بنا
سطوح باالی انگیزههای فرار از واقییو و عادت مرتبط بود .سطوح باالی انگیزههای تود بینانگری ،ارتبناطی
و فرار از واقییو با عملکردهای ارتباطی ،تبادلی/گروهی و تبری/دریافو اطالعات مرتبط بود.
بحث و نتیجهگیری :انگیزه و ویژگیهای شخصیتی کاربران ایرانی میتوانند بهعنوان عامنتهنای پنی بیننی
کننده عملکرد آنها در فیسبوک مطرح باشند.
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مقدمه
اینترنت مدرن محصولی از ترکیب تمام فناوریهای ارتباایی
پیشین است که ورای مرزهای جغرافیاایی فییییای و اجتماا ی
جهان را مبدل به یک دهیده نموده و سبب شده است کاه افاراد
ارتباط بسیار نیدییی داشته باشند [ .]1اینترنات قابلیات ارساال
حجم بااییی از ایال اا ههمانناد تلویییاون و ایجااد محی ای
صمیمی برای گفتگوهای میان فردی ههمانناد تلفان را باهیاور
هم زمان برای افراد بیشماری فراهم ساخته است [ .]2با گسترش
اینترنت تارنماهای شبیه اجتماا ی 1باهاد هاای ارتباایی راه-
اندازی شدند و از یریق آن ها روابط برخط 2میتوانساتند ایجااد
حفظ و پایان یابند [ .]3همچنین این شبیهها توانساتند موجاب
برقراری ارتباط بین افراد گروهها و شرکتها شاوند [ .]4در ایان
میان فیس بوک 3به نوان یک تارنمای شابیه اجتماا ی رایاناه-
رسانهای به سر ت توانست به ییی از ابیارهای پرمخایاب ارتبااط
جمعی تبدیل شود [ .]2باهیاوریکاه اماروزه باه ناوان دوماین
تارنمای پربازدید اینترنتی در دنیا شناختهشده است [ ]5که بیش
از یک میلیارد نفر از آن استفاده میکنند [ .]6هرچند آمار دقیقی
از تعداد کاربران ایرانی ضو فیسبوک در دست نیست؛ اماا نفاو
 31درصاادی فاایسبااوک در میااان کاااربران اینترناات در ایااران
نشان دهنده القه شدید آن ها باه حضاور در ایان شابیه بایر
اجتما ی مجازی است [.]7
فیس بوک توسط مارک زوکربر  4در سال  2004باهمنظاور
حفظ روابط دانشجویان دانشاگاه هااروارد یراحای شاد [ .]8اماا
یولی نیشید که صفحههای اصلی تارنمای خود را باه زباانهاای
مختلف مجهی کرد و با ث رشد چشمگیر خود شاد [ .]9کااربران
فیس بوک ایال ا شخصی خود را در قسمتی به نام نمایه 5بیاان
میکنند .این ایال ا با ث مایشاود کااربران قبال از آشانایی
ییدیگر را بشناسند و همچناین بتوانناد افاراد ماوردنظر خاود را
بیابند .البته نحوه بیان هویت افراد به انگییه آنها برای استفاده از
این تارنما بستگی دارد [ .]8ملیرد کاربران در فیسبوک شاامل
ملیردهای مرتبط باه دوساتی هدیادن خوانادن نمایاه و دیاوار
نگارش 6دیگران افیودن دوستان جستجوی نمایه دوستان دادن
درخواست دوستی تبادلی گروهی هدیادن سااختن پیوساتن و
تبادل با گروهها تجاری هدیدن فایلم سارگرمیهاا و باازیهاا
جستجو و برقراری تعامل با صافحه ساازمانهاا خبری دریافات
8
ایال ا هبه روزرسانی و خواندن وضعیتهاا 7و پوشاش خباری
دیدن یس ها و خواندن دیوار نگارش خود ارتباایی هارساال و
خواندن پیام شخصی گپ 9و نظر دادن و آگاهیرسانی هسااختن
رویدادها و د و نامهها و همچنین پاسا دادن باه آنهاا اسات
1
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[ .]5الوه براین امروزه کاربران فایسباوک از ایان تارنماا بارای
تبادل اخبار و ایال ا نیی استفاده میکنناد [ .]10شاایان کار
است یافتهها نشان دادهاند؛ با گذر زمان شیوه استفاده افراد از این
تارنما تغییر میکند [ .]11به نظر میرسد ویژگی های شخصایتی
ییی از املهایی است که مایتواناد در اساتفاده از فایسباوک
تأثیرگذار باشد [ 13 12و  .]14ویژگی های شخصیتی سبکهاای
فراگیر احساس کردن رفتاار کاردن و اندیشایدن هساتند [.]15
ییی از نافذترین نظریههای شخصایتی معاصار مادل پانم امال
بیر شخصیتی است [ .]16ایان مادل شخصایت را متشایل از
پنم امال اصالی؛ روان رنجورخاویی برونگرایای تجرباه پاذیری
سازگاری و وظیفه شناسی میداند که هر یک از ایان امالهاا از
یریااق شااش صاافت مشااخ ماایشااوند [ .]17در ایاان راسااتا
پرسشنامه تجدید نظر شده شخصیتی نئو توساط کاساتا و ماک-
کری برای ارزیابی پنم امل شخصیت ساخته شد [ .]2نخساتین
صفت روان رنجورخویی است که به آن بیثباتی هیجانی نیی مای-
گویناد احساسااا منفاای همچااون احسااس گناااه تاارس اام
برانگیختگی و خشم مهمترین مشخصههای آن است [ .]18افاراد
روانرنجورخو زمان زیادی را بهصور برخط صر میکنند []19
و بیشتر تمایل دارند از گپ [ ]20و ارسال پیام فاوری 10اساتفاده
کنند [ 21و  ]22و مؤلفاه محباوآ آنهاا در فایسباوک دیاوار
نگاارش اساات [ .]21آنهاا ایال ااا شخصای بیشااتر و تصاااویر
کمتری روی نمایه خود قرار میدهند [ .]12برخی م العا بیان
کردهاند افرادی که دارای س وح بایی روان رنجورخویی هساتند
احتمایً از اینترنت اجتناآ میکنند [ ]23هرچند شواهد تجربای
این فرضایه را رد کارده اسات و یافتاههاا نشاان دادهاناد افاراد
روان رنجورخو برای اجتناآ از تنهایی و کسب حمایت اجتما ی از
اینترنت بهیور میارر اساتفاده مایکنناد [ 13و  ]24و ازایانرو
نسبت کاربران اینترنتی با روانرنجورخویی بای به کاربران برونگارا
را بیشااتر باارآورد کااردهانااد [ .]22برونگرایااان موم ااً ماااجراجو
اجتما ی و پرحر هستند درحالیکه ویژگای باارز درونگرایاان
کم حرفی و خجالتی بودن است [ .]14صفت برونگرایی با استفاده
از تارنماهای شبیه اجتما ی ازجمله فیس باوک همبساتگی دارد
[ .]22افراد برونگرا روابط اجتما ی بیشتری دارناد [ ]19و زماان
بیشاتری را در تارنماهاای شابیه اجتماا ی ازجملاه فایسباوک
میگذرانند [ .]21آنها در فیسبوک فعالیاتهاای گساتردهای را
انجام میدهند [ ]2ایال ا و تصاویر بیشتری را ارسال میکنند
[ 21و  ]22گرچااه بیشااتر ایاان ایال ااا در زمینااه افیااار و
فعالیت های آن ها است و کمتار ایال اا شخصای خاود را روی
نمایه فیسبوک قرار مایدهناد [ .]12برخای پژوهشاگران بیاان
کردهاند برونگرایی با تعداد دوستان در تارنمای فیس بوک ارتباط
معناداری ندارد []2؛ اما م العا دیگری این فرضیه را رد کرده و
همبستگی مثبتی بین برونگرایی و تعداد دوستان یافتهاناد [ 12و
 .]21بااینحال افراد برونگرا زمان کمتری را صر گپ میکنناد
[]19؛ زیرا روابط رودررو را ترجیح میدهناد [ .]21ایان درحاالی

مهدی اسکندری و همکاران

ارربخشی گروه درمانی شناتتی وجودگرا بر سالمو مینوی ...........

است که یافتههای ریان و همیارانش همبستگی مثبت معناداری
بین برونگرایی و کارکردهای ارتباایی فایسباوک از قبیال گاپ
پیام نظردادن و دیوار نگارش را نشان میدهد .از سوی دیگار باا
وجود یافتههای ورلی 1مبنی بر دم ارتباط بین صفت برونگرایای
و ضااویت در گااروههااای متعاادد؛ برخاای پژوهشااگران ارتباااط
معناداری بین این دو امل گایارش کاردهاناد[ .]2درواقا افاراد
برونگرا شبیههای اجتما ی را جانشینی برای رواباط میاانفاردی
خود نمیدانند بلیه از آن به نوان میانی برای برقراری ارتباط باا
دوستان اشاتراکگاذاری ایال اا و قایدشاان اساتفاده مای-
کنند[ .]12در مقابل افراد درونگارا باهمنظاور برقاراری ارتبااط
یرمستقیم و تقویت مهار هاای رواباط باینفاردی ضعیفشاان
تمایال بیشااتری بااه اسااتفاده از شاابیههااای اجتمااا ی همچااون
فیسبوک دارند[.]19
افرادی که دارای س وح بایی تجربهپاذیری هساتند مومااً
الیق وسیعی دارند و تمایل بیشتری بارای کساب مهاار هاای
جدید از خود نشان میدهند[ ]14درواقا تجرباهپاذیری امال
پیشبینی کننده معنی داری برای استفاده از اینترنات باه صاور
کلی است [ ]19و ارتباط مثبتی با استفاده از رسانههای اجتما ی
و پیام فوری دارد [ .]22این در حالی است که گایارش برخای از
م العا نشان میدهد ارتبایی باین ایان صافت باا اساتفاده از
شبیههای اجتما ی وجود نادارد .افاراد باا سا وح باایی صافت
تجربهپذیری از فیسبوک بیشاتر باه ناوان یاک شایوه ارتباایی
جدید جستجوی ایال اا و کساب تجرباههاای تاازه اساتفاده
میکنند [ .]12 2آن ها همچنین ایال ا شخصی بیشتری روی
نمایه فیسبوک خود قرار میدهند [.]12
صفت سازگاری با مهربانی همدلی گرمی و حاس همیااری
مشخ میشود [ .]14افاراد ناساازگار رواباط دوساتانه ضاعیفی
دارند و احتمایً به این خایر دوستان کمتاری بارای افایودن باه
نمایه فیسبوک خود دارند [ .]2در مقابال افاراد ساازگار اگرچاه
ممین است ا لیاماً به ایجاد یک ارتباط برخط سوق داده نشوند اما
ارتباط معنیداری بین صفت سازگاری و استفاده از فعالیاتهاای
تفریحی فیس بوک مثل پیامهای فوری و بازیهای بارخط وجاود
دارد .با وجود آنچه گفتاه شاد م العاا بسایار کمای در زمیناه
ارتباط افراد سازگار با استفاده از فیس باوک و ساایر شابیههاای
اجتما ی وجود دارد [ ]21و آن دسته از م العاتی که به بررسای
این ارتباط پرداختهاند؛ به همبستگی معنیداری بین آنها دسات
نیافتهاند [ 12 2و .]22
آخرین صفت وظیفهشناسی است .چنین افرادی تمایل دارناد
کارها را به اتمام برساانند و دارای اخاالق کااری نظام و ترتیاب
هستند[ .]14افراد با س وح بایی صفت وظیفاهشناسای تصااویر
کمتری ارسال میکنند و نسبت به افرادی که دارای س وح پایین
وظیفهشناسی هستند دوستان بیشاتری دارناد [ .]12همچناین
افراد با س وح بایی وظیفهشناسی از فیس باوک کمتار اساتفاده
میکنند [ ]21و زمان کمتری را صر آن میکنناد [ .]13آنهاا
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ترجیح میدهند به جای استفاده از فیس بوک بر هد های اصلی-
شان متمرکی باشند ازاین رو افراد وظیفهشاناس بیشاترین زماان
برخط بودنشان را صر حرفههای لمای باه جاای فعالیاتهاای
تفریحی میکنند [ ]19درواق وظیفاهشناسای ارتبااط منفای باا
استفاده از تارنماهای تفریحی دارد[ 2و .]24
الوه بر ویژگی های شخصیتی انگییه کاربران نیی در استفاده
آنها از فیسبوک دخیل است .دانستن اینیه چه انگیایههاایی در
افراد موجب اشتراکگذاری ایال اا مایشاود بارای گساترش
شیوههای ارتبایی جدید بسیار حائی اهمیت است [ .]25اساتفاده
افراد از وسایل ارتبایی بهگونهای هد گرا است .به بار دیگر هر
فردی فناوری ارتبایی معینی را که بیشتر در خادمت نیازهاایش
باشد به سایر ابیارهای ارتبایی تارجیح مایدهاد [ ]26ازایانرو
2
بیشترین تمرکی پژوهشهای اخیر بر نظریه استفاده و رضامندی
اینترنت بهصور کلی باوده اسات [ 25و  ]26نظریاه اساتفاده و
رضامندی یک دیدگاه ارتبایی اسات کاه بار چگاونگی و چرایای
استفاده افراد از رسانهها برای رسیدن باه خواساتههاا و نیازهاای
میانفردیشان متمرکی است [ 27و  .]28موضوع اصلی این نظریه
بررسی انگییههای افراد بارای اساتفاده از رساانههاا امالهاای
تأثیرگذار بر این انگییهها و پیامدهای ناشای از چناین ارتبایااتی
است .این نظریه بیشاتر بار انگیایههاای اساتفاده از رساانههاای
دیجیتالی به ویژه اینترنت و تارنماهاای شابیه اجتماا ی تمرکای
دارد [.]25پژوهشگران بر اساس این دیدگاه سنتی بیان کردهاناد
اینترنت فقط یک نهاد شامل ابیارهای ارتبایی متفاو ههمچون
تارنما تابلوی ا النا و گپ نیست بلیه هر یاک از ایان ماوارد
ممین است برای هد های گوناگونی تعبیه شده باشند [.]29
تارنماهایی همچون فیسبوک به نوان ابایاری بارای معرفای
مل میکنند که بیشباهت با تارنماهای شخصی نیستند.
شخ
فیس بوک به کاربران خود اجازه ارساال پیاام فاوری و همچناین
استفاده از گپ و سایر امیانا را میدهاد؛ بناابراین ایان تارنماا
میتواند موجب جلب رضایت افراد برای بریار کاردن نیازهاای
متنااوع ارتباااییشااان باشااد [ .]32 31 30 26پاپاچریساای 3و
مندلساون 4باارای اساتفاده از فاایسباوک انگیاایههاای :تعااامال
اجتما ی ایجاد روابط دوستانه جدید مصاحبت اشتراکگاذاری
ایال ااا و تصاااویر ساارگرمی گذراناادن زمااان لااذ بخشاای و
تمایال جدید فرار از واقعیت و پیشرفت شغلی را بیان کاردهاناد
[ .]11برای برخی افراد فیس باوک در درجاه اول فرصاتی بارای
برقراری ارتباط با افرادی است که آنها را از قبل مایشاناختند و
در درجه دوم فرصتی برای جستجو و آشنایی با افراد جدید اسات
[ .]33فیس بوک در زمینه روابط دوستی مایتواناد ساه انگیایه:
حفااظ روابااط راه دور سااازمان دادن فعالیااتهااای اجتمااا ی و
همچنین ایجاد روابط جدید را پشتیبانی کند .الوه بر این افاراد
برای مقاصد اشقانه -ایفی نیی از این تارنما استفاده مایکنناد.
هرچند تعداد افرادی که از فیس بوک برای چنین هدفی اساتفاده
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میکنند کم است اما تفییک انگییه حفظ و ایجاد روابط دوستانه
از روابط اشقانه – ایفی حائی اهمیت است [ .]26به یور کلای
انگییه تعامل اجتما ی با برخی از ملیردهای کااربران در فایس
بوک از قبیل :گپ نظردادن پیام شخصی و دیوار نگارش ارتبااط
مثبتی دارد .الوه بر این انگییه پیشرفت شغلی نیی با ملیردهای
دیااوار نگااارش و پیااام شخصاای در ارتباااط اساات [ .]11از دیگاار
انگییههای رایم کاربران فیس باوک اشاتراکگاذاری ایال اا و
تصاویر است .این تارنما به نوان ییی از شبیههای اشتراکگذاری
تصویر در اینترنت محسوآ میشود که این امل انگییشی موجب
افایایش بازدیاد کااربران آن شااده اسات [ .]26 11ایان انگیاایه
همبستگی مثبتی با ملیردهای فیس بوک از قبیل بهروزرساانی
وضعیتها و گروهها دارد .درواق این انگیایه بارای ملیردهاایی
مورد استفاده قرار میگیرد که موجاب ارتبااط افاراد باا ییادیگر
میشوند [ .]11ییی دیگر از انگییههای مهم استفاده از تارنماهای
شبیه اجتما ی و فیسبوک سرگرمی است [ ]34 11کاه بارای
بسیاری از جواناان بعاد از انگیایه مالقاا و ارتبااط باا دوساتان
باه ناوان دوماین انگیایه م ارح شاده اسات [ .]26سارگرمی و
مصاحبت ازجمله انگییههایی هستند که پیشبینی کننده ملیرد
"نظردادن" است [.]11
خودبیانگری ازجمله انگییههای بحثبرانگیی است کاه برخای
م العا بیان کردهاند گویههای انگیایه خودبیاانگری نسابت باه
سایر گویهها کمتر رایم است []30؛ اما یافتههاای دیگاری نشاان
میدهند که افراد از نمایه فیسبوک به نوان ابایاری بارای بیاان
خودشان بهصور برخط استفاده میکنند [ .]8گذراندن زمان نیی
ازجمله انگییههای رایجی است که با تفاو های سنی تحصیلی و
شغلی در ارتباط است [ .]35این انگییه پیشبینی کننده استفاده
از ملیرد دیوار نگارش [ ]11و انگییههای دیگری همچون :فارار
از واقعیت حفظ ارتباط سرگرمی و اد است [.]35
با وجود آنچه گفته شد و یافتههای م العا پیشین مبنی بر
بررسی راب ه ویژگی های شخصیتی انگییهها و ملیرد کااربران
در فیسبوک؛ روشن نیست که آیاا ایان رواباط قابال تعمایم باه
کاربران ایرانی است یا خیر؟ همچنین با توجه به دم دسترسای
قانونی کاربران ایرانی به فیس بوک این سؤال م رح میشاود کاه
کاربران ایرانی با چه انگییههایی وارد فیسبوک میشاوند؟ و ایان
انگییهها چ ور با ملیرد آنها مرتبط است؟ به ایانترتیاب ایان
م العه به دنبال پاسخگویی به این سؤالها است :آیاا در کااربران
ایرانی ویژگی های شخصیتی با ملیردهای آنها در فایس باوک
مرتبط است؟ با انگییههاای کااربران چ اور؟ انگیایه کااربران باا
ملیردهای آنها در فیس بوک چه ارتبایی دارد؟

ابزارهای پژوهش
 1فرم الیترونییی پرسشنامه شخصیتی نئو هفارم کوتااه 60
سؤالی  :در این پاژوهش بارای ارزیاابی شخصایت از پرسشانامه
شخصیتی نئو فرم کوتاه استفاده شد این آزمون در ساال 1989
توسط کاستا و مککری تهیه شده است .این پرسشنامه پنم بعاد
بنیادی شخصیت را اندازهگیری میکند که به ترتیاب بارتناد از:
روانرنجورخاااویی برونگرایااای تجرباااهپاااذیری ساااازگاری و
وظیفه شناسی .ایان پرسشانامه از  60ساؤال بار اسااس مقیااس
پنمدرجهای تشییل شده است .نمره  1برای " کاامالً مخاالف" و
نمره  5برای " کامالً موافق" است .هر  12سؤال آن ییای از پانم
امل شخصیتی را اندازه میگیرد و برخی سؤالها معیوس نمره-
گذاری میشوند .مککری و کاستا [ ]36ضاریب آلفاای کرونباا
پنم امل روان رنجورخویی برونگرایی تجربه پذیری ساازگاری و
وظیفااهشناساای را بااه ترتیااب  0 69 0 75 0 80 0 86و 0 79
گیارش کردند همچنین ا تبار بازآزماایی ایان آزماون بعاد از دو
هفته برای پنم مقیاس حدود  0 86تا  0 90و برای ثبا درونای
در حدود  0 68تا  0 86بود .در این م العه همسانی درونای فارم
الیترونیک این پرسشنامه برآورد شده است هجدول . 1
 2پرسشنامه سنجش انگییه و ملیرد کااربران فایسباوک
سمنان :برای ارزیابی انگییهها و ملیردهای کاربران فیسبوک از
پرسشنامه مذکور استفاده شد .این پرسشنامه شاامل دو قسامت
است .قسمت اول شامل  27سؤال در زمینه ملیردهای کااربران
فیس بوک ه ملیردهای دوستی تبادلی گروهی تجاری دریافات
ایال ا ارتبایی و آگاهیرسانی است که سؤای این بخاش از
پژوهش والنتین 1اقتباس و تعدیل شد و شرکتکنندگان در یاک
ییف پنمدرجه ای ههرگی= 1و روزانه= 5چگونگی استفاده از ایان
ملیردها را درجهبندی کردند [ .]34کسب نمره بای در ملیارد
دوستی بیانگر داشتن دوستان زیاد هدادن درخواست دوساتی باه
دیگران در ملیردهای تبادلی گروهی بیانگر تبادلهای گروهی
هساختن گروه در ملیرد تجاری بیانگر پرداختن به فعالیتهای
شغلی و مالی هجساتجوی صافحه کمناانیهاا و ساازمانهاا در
دریافت ایال ا بیانگر کسب ایال ا از سوی دیگران هخوانادن
دیوار نگارش خاودم در ملیردهاای ارتباایی بیاانگر برقاراری
ملیارد
ارتباط وسی با دیگران هاستفاده از گاپ و در خصاو
آگاهیرسانی بیانگر آگااه سااختن افاراد از وضاعیت خاود اسات
هساخت رویدادها و ارسال د و نامه .
قسمت دوم شامل  34سؤال در زمینه انگییههای اساتفاده از
فایسباوک اساات .والنتاین باا اسااتفاده از پاژوهشهاای کاایم و

روش
آزمودني
الف جامعه آماری :جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کاربران
ایرانی است که در باازه زماانی فاروردین تاا خارداد  1392ضاو
فیسبوک و مقیم ایران بودهاند.
آ نمونه پژوهش :نمونهای به حجم  540کاربر فیس بوک به

Valentine
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روش داویلبانه در این م العه شرکت داشاتند .بارسییووسایی و
استیونی پیشنهاد میکنند به ازای هار متغیار موجاود در تحلیال
همبستگی کاننی  40تا  60مورد در نظر گرفته شود .بهاینترتیب
با توجه به تعداد  11متغیر موجود در این م العه در هار تحلیال
نمونه یزم  440تا  660نفر است .بر ایان اسااس نموناه ای باه
حجم  540کاربر فیسبوک در این پژوهش انتخاآ شدند.
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هریداکیس1؛ لین؛ پاپاچاریسی و روبین2؛ اسییدل 3و کلمنات 4و
شلدون سؤای انگییشی پرسشنامه استفاده و رضامندی را تهیه
کرد که در مقیاس پنمدرجهای لییر هکامالً مخالف= 1و کاامالً
موافق= 5درجهبندی میشود .شش امل انگییشی استفاده شده
در ایاان پرسشاانامه بارتنااد از :فاارار از واقعیاات خودبیااانگری
سرگرمی حفظ ارتباط جستجوی ایال ا و اد .
کسب نمره بای در انگییه فرار از واقعیت بیانگر این است که
فرد برای رهاایی از مشایال از فایس باوک اساتفاده مایکناد
هفیسبوک با ث میشود تا مشیالتم را فراموش کنم نمره باای
در انگییه خودبیانگری حاکی از این است که فرد از فایس باوک
برای معرفی خود به دیگران استفاده میکند هفیسباوک تصاویر
مرا برای دیگران مجسم میکند نمره باای در انگیایه سارگرمی
بیانگر لذ بخش بودن و جذابیت فیس بوک اسات هفایسباوک
سرگرم کننده است نمره بای در انگییه ارتبایی بیاانگر حفاظ و
برقراری ارتباط است هفیسبوک اجازه مایدهاد تاا باا دوساتانم
ارتباط برقرار کنم نمره بای در انگییه جستجوی ایال ا بیانگر
این است که فرد فیسبوک را شیوهای برای کسب ایال ا می-
داند هبه دست آوردن ایال ا از فیسبوک آسان اسات و نماره
بای در انگییه اد بیانگر تبدیلشدن فیسبوک به ییی از اماور
روزانه فرد است هرفتن به فیسبوک برایم اد شده است .
در این م العه پرسشانامه سانجش انگیایه و ملیارد کااربران
فیس بوک به فارسی برگردانده و با فرهنا ایرانای ت بیاق داده
شد .ضرایب همسانی درونی اجرای نهایی این پرسشنامه در ایان
م العه گیارش شده است .یزم به کر است جیئیا مرباوط باه
م العه مقدماتی و برآورد شاخ های روانسنجی این پرسشنامه
در اینجا گیارش نشده است.
شیوه تحلیل دادهها
دادهها با روش همبستگی کاننی تحلیل شدند.

شکل  .1روابط کاننی ویژگیهای شخصیتی ،انگیزه کاربران و عملکرد کاربران در
فیسبوک

1

Haridakis
Rubin
3 Schaedel
4 Clement
2
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جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی ابعاد ویژگیهای شخصیت ،انگیزهها و عملکردهای کاربران در فیسبوک

متغیرها

.2برونگرایی
.3تجربهپذیری
.4سازگاری
.5وظیفهشناسی
.6فرار از واقعیت
.7خود بیانگری
 .8سرگرمی
 .9ارتبایی
.10جستجوی
ایال ا
 .11اد
 .12دوستی
.13گروه
.14تجاری
.15خبری
.16ارتبایی

7
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-0 01
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**0 60 0 14** 0 33** -0 39
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*0 08

0 01

0 07
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*0 11* -0 11
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M
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0 73

0 55

0 45

0 48

0 55
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1 00 0 94
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.17آگاهیرسانی

0 71 0 89

0 67

0 61

0 69

0 76

0 87

0 86

*p<0/05 **p<0/01

*ضرایب اعتبار بر روی قطر فرعی ماتریس قرار دارند.

ایال ا با میانگین  3 54و آگاهیرساانی باا میاانگین  2 06باه
ترتیب بیشترین و کمترین ملیردهای فیسبوک هستند.
نخستین سؤال این م العه در مورد راب ه باین ویژگایهاای
شخصیتی و متغیرهای انگییشی با مدل همبستگی کاننی تحلیال
شد .در این مدل همبستگی کاننی ابعاد شخصایتی و متغیرهاای
انگییشی  0 40است هشیل -1الف  .روان رنجورخویی و سازگاری
به ترتیب باا  -0 95و  0 60بیشاترین بارهاای کااننی را بار روی
متغیر مینون ویژگی شخصیتی دارند .ضریب بسندگی و افیونگای
برای متغیر مینون شخصیت باه ترتیاب  0 38و  0 06اسات .در
بعد دیگر انگییههای فرار از واقعیت و ااد باا  -0 84و -0 68
بیشترین بارهای کاننی را بر روی متغیر مینون انگییه فیسباوک

نتایج
در خصو متغیرهاای انگییشای باه نظار مایرساد انگیایه
ارتبااایی بااا میااانگین  4 05و انحاارا اسااتاندارد  0 61ییاای از
انگییههای اصلی کاربران فیس باوک اسات کاه نسابت باه ساایر
انگییهها دارای همگونی بیشتری است و پس ازآن انگییه سرگرمی
با میانگین  4 01قرار دارد .به اینترتیب شرکتکنندگان با انگییه
ارتبایی و سرگرمی بیش از سایر انگییههاا وارد شابیه اجتماا ی
فیسبوک مای شاوند .انگیایه فارار از واقعیات باا میاانگین 3 11
کمرن ترین انگییه در بین کاربران است که با انحرا اساتاندارد
 0 89از پراکندگی بیشتری نیی برخوردار است .در بین متغیرهای
ملیاارد کاااربران در فاایسبااوک ملیردهااای خبری دریافاات
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ارربخشی گروه درمانی شناتتی وجودگرا بر سالمو مینوی ...........

دارند .ضریب بسندگی و افیونگی برای متغیار میناون انگیایه باه
ترتیب  0 23و  0 04است .این روابط نشان میدهد س وح بایی
روان رنجورخویی و س وح پایین سازگاری با س وح بایی انگییه-
های فرار از واقعیت و اد مرتبطاند .به بار دیگر س وح بایی
وظیفهشناسی و س وح بسیار پاایین روان رنجورخاویی باا سا ح
پایین فرار از واقعیت و اد همراه است.
سااؤال دوم ایاان م العااه در مااورد راب ااه بااین ویژگاایهااای
شخصیتی و ملیردهای کاربران در فیس بوک باود کاه باا مادل
همبستگی کاننی تحلیل شد .همبستگی کاننی ابعاد شخصایتی و
ملیردهای کااربران در فایس باوک  0 28اسات هشایل -1آ .
روان رنجورخویی با  -0 76بیشترین بار کااننی را بار روی متغیار
مینون شخصیت دارا است و بعدازآن وظیفهشناسی با باار کااننی
 0 69قرار دارد .ضریب بسندگی و افیونگی بارای متغیار میناون
شخصیت به ترتیب  0 25و  0 02است.
در مورد ملیردهاای کااربران در فایس باوک ملیردهاای
مربوط به گروه و ارتباایی باه ترتیاب  -0 74و  -0 64بیشاترین
بارهای کاننی را بر روی متغیار میناون ملیردهاای کااربران در
فیس بوک دارند .ضریب بسندگی و افیونگی بارای متغیار میناون
ملیردهای کاربران در فیس بوک به ترتیب  0 19و  0 02اسات.
به نظر میرسد س وح باایی روان رنجورخاویی و سا وح پاایین
وظیفهشناسی بیشتر از ملیردهاای گروهای هپیوساتن دیادن
ساختن و تبادل با گروهها ارسال م لب باه دیاوار نگاارش ساایر
کاربران و ارتبایی هپیام شخصی گپ نظردادن اساتفاده مای-
کنند .به بار دیگر اگر س ح بایی وظیفهشناسی با س ح پائین
روانرنجورخویی هماراه باشاد احتماایً اساتفاده از ملیردهاای
گروهی و ارتبایی کمتر است.
در این م العه راب اه متغیرهاای انگییشای باا ملیردهاای
کاربران در فیس باوک باا مادل همبساتگی کااننی تحلیال شاد.
همبستگی کاننی متغیرهای انگییشی با ملیردهاای کااربران در
فیسبوک  0 50است هشیل -1ج  .بر روی متغیر مینون انگیایه
بیشااترین بارهااای کاااننی بااه متغیرهااای خودبیااانگری -0 84
ارتبااایی  -0 78و فاارار از واقعیاات  -0 76تعلااق دارد .ضااریب
بسندگی و افیونگی برای متغیر مینون انگییشی به ترتیب  0 54و
 0 13اساات .باار روی متغیاار مینااون ملیردهااای کاااربران در
فاایسبااوک ملیردهااای ارتبااایی گروهاای و خبری دریافاات
ایال ا به ترتیب بیشترین بارهای کاننی  -0 81 -0 82و 0 71
را دارند .ضریب بسندگی و افیونگی برای متغیر مینون ملیردها
به ترتیب  0 44و  0 11اسات .سا وح باایی انگیایههاای خاود
بیااانگری ارتبااایی و فاارار از واقعیاات بااا ملیردهااای ارتبااایی
گروهی و خبری دریافت ایال ا مرتبط است.
بحث و نتیجهگیری
تارنماهای شبیه اجتما ی ازجمله فیس بوک چالش جدیادی
برای پژوهشگران هستند .شاید به این خایر کاه هناوز باهخاوبی
مشخ نشده است چه قشری از افراد جامعه و با چه ویژگیهای
شخصیتی و انگییشی از چنین تارنماهایی استفاده میکنند .مقاله
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حاضر ازجمله اولین م العاتی است که در ایران باه بررسای ایان
املها در راب ه با فیس بوک پرداخته اسات و همچناین ابایاری
برای سنجش انگییهها و ملیرد کااربران در فایسباوک معرفای
کرده است.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد ویژگی های شخصایت باا
انگییههای معینی مرتبط است .نخستین یافته آشیار سااخت کاه
بین س وح بایی روانرنجورخویی و سا وح پاایین ساازگاری باا
س وح بایی انگییههای فرار از واقعیت و اد راب ه وجاود دارد.
این یافته نشانه برآیند ویژگیهای شخصیتی و انگییههای استفاده
از فیس بوک است .در شرای ی که س ح سازگاری فرد در دنیاای
واقعی افت میکند اگر روان رنجورخویی وی افیایش یابد احتمایً
نو ی راهبرد مقابلهای راهاندازی خواهد شد که یی آن فرد بارای
فرار از واقعیت و حفظ تمامیت خود به دنیای مجازی روی خواهد
آورد .به هرحال یک تبیین احتمالی برای این یافته آن اسات کاه
افرادی که در روابط رودررو کمتر احساس ارزشامندی مایکنناد
اینترنت را به نوان ابیاری تعااملی و جاایگیینی بارای ارتبایاا
بینفردی خود میدانند و برای پر کردن زمان خود بیشتر تمایال
دارنااد از آن اسااتفاده کننااد [ .]37در ایاان راسااتا الیسااون و
همیارانش نیی بر اساس یافتههایشان چنین استدیل کردناد کاه
فایسبااوک مایتوانااد باه افااراد بارای لبااه بار اادم رضااایت و
ا تمادبه نفس پایینشان کمک کند [ .]8از سوی دیگر یافتاههاای
کوریا و همیارانش [ ]22نشان داد افرادی که رضایت کمتاری از
زندگی خود داشتند از شبیههای اجتماا ی همچاون فایسباوک
بیشتر استفاده میکنند .درواق افراد روانرنجورخو دارای وایف
منفی باییی هستند بنابراین آنها گرایش به افسردگی اض راآ
احساس ناامنی احساس تنهایی و دم کنترل بر محیط دارند که
این ویژگیها بستر گرایش به اینترنت را در آنها فراهم میساازد
[ .]38از یرفی کاهش س ح سازگاری سابب مایشاود افاراد در
برقراری یا حفظ روابط دوستانه ضعیف مال کنناد [ ]2برآیناد
این دو امل احتمایً فرد را به استفاده از فیسبوک سوق میدهد
اما این استفاده صرفاً با انگییه فرار از دنیای واقعیای است کاه در
پی افت سازگاری و افیایش روان رنجورخویی فرد پدید آمده است
و استفاده از این شبیه اجتما ی را بهنو ی اد در زنادگی ایان
افراد مبدل کرده است.
یافته دیگر ایان پاژوهش نشاان داد کاه روانرنجورخاویی و
وظیفهشناسی میتوانند امالهاای پایشبینای کننادهای بارای
استفاده از برخی ملیردهای فیسبوک توسط کاربران باشند.
اگر س ح بایی وظیفهشناسی با س ح پائین روانرنجورخویی
همراه باشد احتمایً اساتفاده از ملیردهاای گروهای هپیوساتن
دیدن ساختن و تبادل با گروهها ارسال م لب به دیاوار نگاارش
سایر کاربران و ارتبایی هپیام شخصای گاپ نظار دادن کمتار
است .این امر شاید بدین خایر باشاد کاه افاراد وظیفاهشاناس
استفادههای کاربردی و ایال اتی از شبیههای اجتما ی مجازی را
به ملیردهای ارتبایی ترجیح میدهند همان یور که یافتههاای
مک ایلوری و همیاارانش چناین اساتنتاجی را نشاان داده اسات
[ .]19اما در خصو روان رنجورخویی بسیاری از پژوهشها باین

دوفصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسي بالیني و شخصیت (دانشور رفتار) ،دوره  ،53شماره  ،2پیاپی  ،21پاییز و زمستان  ،5334صص.501-554 :.
Biannual Jornal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 13, No. 2, Serial 25, Autumn & Winter 2015-2016, pp.: 105-114.

این صفت و ملیردهای فیسبوک ارتباط معنیدار یافتاهاناد [2
.]22 14 12
م العااا پیشااین نشااان داده اساات کااه ساا وح بااایی
روان رنجورخویی ارتباط مثبتی با ملیردهاای ارتباایی از قبیال
پیام شخصی نظر دادن و گپ [ ]22 21 20و ارتباط منفای باا
ملیردهای دوستی و درنتیجه تعداد دوستان دارد [ .]39یعنی با
افاایایش روانرنجورخااویی و کاااهش وظیفااهشناساای اسااتفاده از
ملیردهای ارتبایی افیایش مییابد .یک تبیاین احتماالی بارای
این یافتهها آن است که افراد روانرنجورخو برای کاهش تنهایی از
اینترنت و سایر شبیههای اجتما ی استفاده میکنند زیرا استفاده
از اینترنت نیازی به ارتباط رودررو ندارد .درواقا افاراد صابی و
مض رآ از چنین خدماتی برای دریافت حمایت استفاده میکنند
[ .]22همچنین در این م العه مشخ شد س وح بایی انگییه-
های خود بیاانگری ارتباایی و فارار از واقعیات باا ملیردهاای
ارتبااایی گروهاای و خبری دریافاات ایال ااا ماارتبط اساات.
به بار دیگر افرادی که سعی دارند از یریق فیسباوک خاود را
ابراز کنند یا به دنبال فرار از دنیای واقعی و برقاراری ارتبااط باه
محیط فیس بوک وارد میشوند بیشتر به ملیردهاای ارتباایی
گروهاای و خبری دریافاات ایال ااا ماایپردازنااد .در ایاان راسااتا
اسموک و همیارانش بیان کرده اند ملیردهایی نظیر نظار دادن
پیام شخصی و گپ موجب تسهیل ارتبااط مایشاوند .همچناین
آنها اظهار داشتهاند انگییه ارتبایی با ملیرد گروه ارتباط منفی
دارد [ ]11که این نتیجه مخالف با یافته ما است .بههرحال تمایی
دقیق بین نوع انگییه و ملیردهای افاراد در محایط فایسباوک
دشوار است و نیاز به پژوهشهای بیشتری دارد.
هنگااام تفساایر نتااایم پااژوهش حاضاار بایااد بااه برخاای از
محدودیتها توجه کرد .نخست اینیه ماهیت همبساتگی م العاه
حاضر نتیجهگیری لی در مورد یافتههای آن را دشوار میساازد.
محدودیت دوم استفاده از ابیارهای خودسنجی الیترونییی است.
در مورد تیمیل این نوع ابیارها محادودیتهاای متعاددی وجاود
دارد هتیمیل ابیار توسط افرادی کاه در جامعاه فراخواناده شاده
ضو نیستند تیمیل ابیار بیش از یکبار با سیستمهاای مختلاف
و . ....محدودیت سوم اجرای آن بر روی افراد در محایط مجاازی
است .افراد ممین است برخال آنچه هستند خود را ابراز کنند و
یا برخال دنیای واقعی خود را به شیوه واقعی در محیط مجازی
ابراز کنند.
محدودیت دیگر این م العه استفاده از روش نمونهگیری یر
تصادفی است ازاینرو نتایم ایان م العاه را نمایتاوان باه کلیاه
کاربران فیس بوک تعمیم داد .پیشانهاد مایشاود پاژوهشهاای
آینده از دامنه متنوعتری از انگییهها استفاده نمایند تا بتوان راب ه
انگییههای اختصاصای را باا ملیردهاای معاین در فایسباوک
بررسی نمود.
با توجه به نتایم بهدستآمده به نظر میرسد ابعاد شخصایتی
تعریف شده توسط مدل پنم املی بیش ازحد گسترده بوده است
و همان یور که روز و همیارانش پیشنهاد کردهاند بهتار اسات از
ویژگاایهااای شخصاایتی محاادودتری همچااون خودشاایفتگی و
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