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 مقدمه  
ترین ترین و پراستفادهعنوان یکی از معروفبه 1فیسبوک
در اینترنت، فعالیتی است با  2ای اجتماعیپایگاه شبکه

ترکیبی از ابزارهای مفید که کاربران اینترنتی به آن نیازمند 
دهد که یک نمایه از هستند. این پایگاه به کاربر اجازه می

ها ها، فیلمخود ایجاد کند و اطالعات شخصی، تصاویر، پیام
عضو فیسبوک  را در معرض نمایش قرار دهد و با دوستان

های گوناگون )ارسال پیام، خود و کاربران مختلف به شیوه
ها و ها، استفاده از صفحات سرگرمی، بازیعضویت در گروه

های رسمی، کاربران ارتباط برقرار کند. بر طبق گزارش( ...
روز در حال افزایش هستند و این شمار زیاد این پایگاه، روزبه
باره نقش و تأثیرات فضای های مهمی درکاربران، پرسش

 .[1]انگیزد مجازی اینترنت بر زندگی اجتماعی انسان برمی
اند تا این رو، روان شناسان اجتماعی گرد هم آمدهازاین

عرصه جدید از رفتار اجتماعی را برای کشف چگونگی 
برقراری تعامل اجتماعی در فضای مجازی مورد بررسی قرار 

 دهند.
ای معماگونه داشته و تأثیرات هفعالیت در فیسبوک، جنب

گذارد. از طرفی باعث ناهمگونی بر تعامالت اجتماعی می
شود و از سویی تأمین نیاز صمیمیت در افراد عضو آن می

ها را از تعامالت موجود در دنیای واقعی و تجربه دیگر، آن
. امروزه [2]دارد باز می 3بخش ارتباط رودررورضایت
ند که استفاده از فیسبوک با تأثیرات اها نشان دادهپژوهش

 5باالتر و یکپارچگی اجتماعیِ 4مثبت از جمله رضایت زندگی
ها، در . ولی با وجود این یافته[3]بیشتر پیوند تنگاتنگ دارد

های گوناگون، نگرانی بسیاری هم در مورد پژوهش
های منفی استفاده گسترده از فیسبوک بر سالمتی آسیب

 .[2]ستافراد یافت شده ا
های خاص فضاهای ایجاد شده در دنیای فیسبوک گونه

تواند برای افرادی که در روابط اجتماعی رودررو، می
ی عنوان یک شیوهمضطرب هستند بسیار جذاب باشد و به

رویی و احساس جایگزین ارتباطی به کار گرفته شوند. کم
دادن تنهایی، صفات شخصیتی هستند که به افراد در شکل 

. [4]کنند زندگی اجتماعی از طریق اینترنت کمک میبه 
. پیرامون ارتباط میان [7، 6، 5]های گوناگونی پژوهش

استفاده از اینترنت با افسردگی و انزوای اجتماعی در 
اند که اند و نشان دادهنوجوانان دبیرستانی صورت گرفته

ا کنند، در مقایسه بکاربرانی که کمتر از اینترنت استفاده می
                                                                                       
1 Facebook 
2  Social networking site (SNS) 
3 Face to face communication 
4  Life satisfaction 
5  Social integration 

گیرند، با ای بلندمدت از اینترنت بهره میگونهافرادی که به
تری دارند و خانواده و همساالن خود ارتباط مناسب و مثبت

احساس تنهایی و یا انزوای اجتماعی کمتری را تجربه 
ساز ویژگی شخصیتی تواند زمینهکنند؛ احساسی که میمی

 روان رنجوری باشد.
(، 2112) 6ی و هافمنبر طبق مدل دوعاملی ندکارن

شود: استفاده از فیسبوک بر اساس دو نیاز برانگیخته می
. فیسبوک به کاربران اجازه 8و خود نشان گری 7تعلق داشتن

دهد که نیازهای تعلق داشتنشان را از طریق ارتباط با می
تواند یک ها ارضا کنند و میدیگران و یادگیری درباره آن
خصوص طرد اجتماعی باشد؛ بهروش مؤثر مقابله با احساس 

در مورد نوجوانانی که پذیرش توسط همساالن و ارتباط با 
ها برایشان امری مهم است. فیسبوک موجب پرورش آن

شود. دومین انگیزش اساسی ها میحس عزت نفس در آن
استفاده از فیسبوک، یعنی خود نشان گری، به اشکال  در

اطالعات و محتوا و  های ارسالی، نیمرخگوناگون مانند عکس
دهند که ها نشان میشود. پژوهشتصاویر نمایش داده می

کاربران در جستجوی شهرت، اطالعات مربوط به خود را 
 .[8]کنند برای دیگران افشا می

چندین مطالعه در زمینه رابطه میان استفاده از 
، 9گراییفیسبوک و پنج عامل بزرگ شخصیت، یعنی برون

و  12، با وجدان بودن11، توافق11گشودگی به تجربه
. در این مطالعات، [9]انجام شده است 13رنجورخوییروان
رسانی در گرایی با استفاده وسیع از سیستم پیامبرون

گرا، در مقایسه با افراد باشد. افراد برونفیسبوک همبسته می
های بیشتری تعلق دارند؛ دلیل آن گراتر به گروهکمتر برون

عنوان های اینترنتی بهگراها از این سایتاین است که برون
تر برای برقراری ارتباط با دوستان یک راه ارتباطی گسترده

ها ها با این گفتهکنند. البته، نتایج برخی پژوهشاستفاده می
گراها در مقایسه با ناهمسان است، برای نمونه، برون

 گراها بیشتر به ارتباط آفالین و خارج از حیطه جهاندرون
های توان فرضیهرفته میهماما روی مجازی گرایش دارند؛

گرا مختلف را به این صورت خالصه کرد که افراد برون
بودن و گرایش بیشتر  گراها، به سبب پرحرفنسبت به درون

به برقراری روابط اجتماعی، هم در زندگی واقعی به ارتباط با 
                                                                                       
6  Nadkarni and Hofmann 
7  Belonging 
8  Self- presentation 
9  Extraversion 
10  Openness to experience 
11  Agreeableness 
12  Conscientiousness 
13  Neuroticism 
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صورت به 2عالقه دارند و هم در دنیای مجازی 1دیگران
ها آفالین به تبادل پیام با دوستان و حفظ ارتباط با آن

های صورت گرفته در . با توجه به پژوهش[11] گرایش دارند
های رنجورخویی و استفاده از شبکهحوزه ویژگی روان

رنجورها در مقایسه با توان دریافت که روان اجتماعی می
تمال بیشتری کاربرانی که ثبات هیجانی بیشتری دارند، با اح

از اینترنت )از جمله شبکه فیسبوک( برای نیل به اهداف 
هایی که کنند و با توجه به پژوهشاجتماعی استفاده می

در فرد  3رنجورخویی با احساس تنهاییدهد رواننشان می
توان گفت که این افراد با هدف کاهش رابطه مثبت دارد، می

شوند اینترنت میتنهایی و ایجاد احساس تعلق وارد دنیای 
. طبیعتاً بین ویژگی گشودگی به تجربه و فیسبوک هم [11]

رابطه مثبت وجود دارد، زیرا افرادی که دارای گشودگی به 
اند چیزهای جدید و گوناگون را امتحان تجربه هستند مایل

طور های جدیدی داشته باشند. ولی بهکنند و تجربه
اند که ن دادهنشا [12، 11]انگیزی، دو مطالعه شگفت

گشودگی به تجربه با استفاده از فیسبوک پیوند معناداری 
شود که ندارد. در واکاوی نتایج این دو مطالعه گفته می

یابی برای فیسبوک نوعی ابزار تبادل اطالعات و دوست
 جوانان است، نه یک تجربه جدید.

در مقایسه با سه عامل شخصیتی بیان شده در 
مطالعات اندکی درباره پیوند میان دو های باال، پژوهش

بودن با استفاده  پذیری و با وجدان ویژگی شخصیتی توافق
از فیسبوک انجام شده است. افراد با وجدان به سبب اینکه 
استفاده از فضای فیسبوک موجب تقویت گرایش تعلل 

های مهم و انحراف از فعالیت 4ورزی )امروز و فردا کردن(
های اجتماعی اینترنتی اجتناب شبکه شود، اززندگی می

اند و کنند. مطالعات تجربی هم این فرضیه را تأیید کردهمی
بودن و استفاده از فیسبوک  یک رابطه منفی میان با وجدان

پذیری که . از طرف دیگر عامل توافق [13]اند نشان داده
با دیگران مشخص  5بیشتر با گرم و دلپذیر بودن و همدردی

خصوص های اجتماعی و بهبا استفاده زیاد از شبکهشود، می
یابی رابطه دارد. های دوستانه و دوستها، عکسارسال پیام

پذیری دارای گونه پنداشت که توافق توان اینرو، میازاین
 یک رابطه مثبت با استفاده از فیسبوک است.

که بر روی کاربران جوان عضو  [11] در پژوهش
ن پنج عامل شخصیت با نوع استفاده فیسبوک انجام شد بی

از فیسبوک همبستگی مثبت نشان داده شد؛ به این معنی 
                                                                                       
1 Real life 
2 Virtual world 
3 Loneliness 
4 Procrastination 
5 Sympathetic 

ی کنندهبینیتواند پیشکه وجود پنج عامل در هر فرد می
اشکال مختلف استفاده از فیسبوک در افراد باشد. البته نکته 

ها، در نظر گرفتن شکل قابل توجه در همه این پژوهش
تر، انگیزه استفاده از فیسبوک دقیقاستفاده و به بیان 

یابی، همدردی و ارسال پیام به دوستان، خود نشان دوست)
کاهش تنهایی، افزایش احساس تعلق  گری و ابراز وجود،

در جوانان و نوجوانان است که بر اساس این  (داشتن و ...
های شخصیتی و توان رابطه بین ویژگیها میانگیزه

 ود.بینی نمفیسبوک را پیش
های نوپدید های موجود در زمینه آسیببر اساس یافته

آوری ارتباطی فیسبوک، پژوهش حاضر بر آن است که به فن
بررسی تأثیر پنج عامل شخصیت بر عضویت نوجوانان در 

 فیسبوک بپردازد.

 فرضیه های پژوهش
  ویژگی شخصیتی روان رنجور خویی بر عضویت

 نوجوانان در فیسبوک تأثیر دارد.

 گرایی بر عضویت نوجوانان در ویژگی برون
 فیسبوک تأثیر دارد.

  ویژگی گشودگی به تجربه بر عضویت نوجوانان در
 فیسبوک تأثیر دارد.

  پذیری بر عضویت نوجوانان در ویژگی توافق
 فیسبوک تأثیر دارد.

  ویژگی با وجدان بودن بر عضویت نوجوانان در
 فیسبوک تأثیر دارد.

 روش
 آزمودنی 
این پژوهش آماری ی جامعه :جامعه آماریالف( 

آموزان دبیرستانی دختر و پسر مدارس استان ی دانشکلیه
 هستند.  92 -93لرستان در سال تحصیلی 

ی ذکر شده از بین افراد جامعه :نمونه پژوهشب( 
آموز برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند دانش 351

ی آماری، جامعهپسران و دختران در  که با توجه به نسبت
ها پسر بودند نفر از آن 151نفر از افراد نمونه دختر و  151

افراد نمونه از نظر تحصیلی در  نفر هم ریزش داشتند. 51و 
های علوم ریاضی، علوم تجربی و مقطع دبیرستان و در رشته

علوم انسانی بودند. برای انتخاب گروه نمونه از روش 
ای استفاده گردید. به این ای چندمرحلهگیری خوشهنمونه

خرم  شهر وپرورشآموزش اداره به مراجعه با ابتدا صورت که
 از و جامعه هدف انتخاب شدند عنوانبهو دو  یک ناحیه ،آباد

دو ناحیه، تعدادی دبیرستان دخترانه  این هایدبیرستان بین
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های و از بین این دبیرستان تصادفی صورتبهو پسرانه  
عنوان نمونه پژوهش، به هاتعدادی از کالسبرگزیده هم 

 ها را تکمیل نمودند.نامهپرسش

 های پژوهش ابزار
فرم اطالعات شخصی محقق ساخته: این فرم، شامل . 1

اطالعاتی از قبیل جنسیت، رشته تحصیلی، معدل تاکنون، 
زمان عضویت و عضویت یا عدم عضویت در فیسبوک، مدت

اشد که قبل از توزیع بمیزان فعالیت در فیسبوک می
ها خواسته شد و از آنها به آزمودنی داده مینامهپرسش

 شد که با دقت آن را تکمیل نمایند.می
 ، فرم تجدیدنظر شده1نئو ی شخصیتیپرسشنامه. 2

 1992پرسشنامه نئو پی آی(: این پرسشنامه در سال )
ماده بود  241ساخته شد و دارای  2کریتوسط کاستا و مک

ساالن را فراهم که امکان مطالعه گسترده شخصیت بزرگ
سؤالی است که در این  61کرد. فرم کوتاه این پرسشنامه می

پژوهش از آن استفاده شده است. این ابزار دارای پنج 
ثباتی هیجانی، شاخص اصلی است که عبارت هستند از: بی

 در .[14]فق و وجدانی بودنگرایی، گشودگی، توابرون
 بازآزمایی، روش پرسشنامه با این قبلی، پایایی هایپژوهش

  شد برآورد 96/1تا  51/1تنصیف بین  و کرونباخ آلفای
همچنین ضرایب اعتبار این  قبلی هایپژوهش مطابق .[14]

برآورد شد که همگی این  81/1تا  –21/1 پرسشنامه بین
گزارش شدند  16/1تا  111/1داری ی معنیضرایب با دامنه

ها، در پژوهشی که دائمی و رغم این یافته. علی[15]
، بررسی ساختار عاملی این آزمون منظوربه  [15] همکارانش
دادند، دانشجوی ایرانی مورد بررسی قرار  1615بر روی 

دریافتند که این آزمون، ساختار عاملی ناخالصی در 
های ایرانی دارد و در استفاده از آن در ایران و تعمیم نمونه

نتایج حاصل از اجرای آن الزم است که با احتیاط عمل 
شود. همچنین خرمائی، روایی و پایایی این پرسشنامه را 

 69/1بین  مورد بررسی قرار داد. پایایی با روش ضریب آلفا
 .[16]بود  83/1تا 

 روش اجرا
یک پرسشنامه و یک فرم اطالعات  از پژوهش این در

 به ابتدا در ژوهشگرپ .شد استفاده متوالی طوربه شخصی

 صرفاً هاآن نتایج و هاآزمون این که داد اطمینان هاآزمودنی

 شودنمی مربوط خاصی ارگان هیچ به و دارد پژوهشی جنبه

 به هاآن همکاری جلب و بیشتر بخشی اطمینان برای و
                                                                                       
1 NEO personality questionaire 
2 Kasta & Mc Kery 

 مشخصات نوشتن که شد اعالم دقیق، و صحیح پاسخگویی

 . نام و نام خانوادگی( ضرورت ندارد) شخصی
 شد داده الزم توضیحاتپرسشنامه،  تکمیل برای سپس

 ،پاسخ در رفتمی احتمال که توضیحی هرگونه ارائه از و
 از پس درنهایت .گردید خودداری کند، ایجاد سوگیری

 آوریجمع نتایج استخراج جهت هاپاسخ ها،آزمون اجرای
 شد.

 تحلیل آماری شیوه 
های نامهها و حذف پرسشپس از گردآوری داده

افزار لیزرل شدند و به نرمها وارد مخدوش و ناقص، داده
منظور کشف به -روش آماری مدل معادالت ساختاری 

وتحلیل قرار مورد تجزیه -روابط میان متغیرهای موجود 
 گرفتند.

 نتایج
های این پژوهش سعی شده است تا با در تحلیل داده

استفاده از مزیت الگوسازی ساختاری، ارتباط علّی متغیرها 
ویژگی بسیار ارزشمند الگوی  .با یکدیگر بررسی شود

زمان روابط میان معادالت ساختاری، تحلیل و پردازش هم
متغیرهای موجود در مدل مورد سنجش است. الگوسازی 

 طورکه به دهدمی اجازه پژوهشگر به ساختاری معادالت
 و مشاهده نهان متغیرهای روابط علی تحلیل به زمانهم

مالک )احتمال  ه متغیرشده بپردازد. بر همین اساس، رابط
بین پیش متغیرهای و عضویت نوجوانان در فیسبوک(

را مورد بررسی قرار  گانه(های شخصیتی پنج)ویژگی
 (.1دهیم )شکل می

ای شود، رابطهدیده می 1گونه که در نمودار شماره همان
(، 47/1رنجوری )مثبت و نسبتاً باال میان متغیرهای روان

( با 52/1) ( و توافق پذیری43/1)گشودگی به تجربه 
احتمال عضویت نوجوانان در فیسبوک وجود دارد؛ 

گرایی و با که رابطه دو متغیر دیگر یعنی بروندرصورتی
دیگر، بیانوجدان بودن در حدی بسیار پایین است. به

پذیری با رنجورخویی، گشودگی به تجربه و توافقروان
 تأثیرگذار است. احتمال بیشتری بر عضویت در فیسبوک

به دست آمده از   t-valueبا توجه به ضرایب 2 شکلدر 
رنجوری، یابیم که تأثیر متغیرهای روانها درمیتحلیل داده

پذیری بر عضویت نوجوانان در  گشودگی به تجربه و توافق
فیسبوک تأیید گردیده است، ولی تأثیر دو متغیر دیگر یعنی 

زیرا روابط  یید نشده است؛گرایی و با وجدان بودن تأبرون
 t-valueگردد که ضریب میان متغیرها در صورتی تأیید می

 باشد. 96/1به دست آمده باالتر از 
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 شخصیت و احتمال عضویت نوجوانان در فیسبوک در حالت ضرایب استاندارد(های آزمون . آزمون مدل )رابطه مؤلفه1 شکل

 

 
در حالت اعداد معناداری( های آزمون شخصیت و احتمال عضویت نوجوانان در فیسبوکرابطه مؤلفه. آزمون مدل )2 شکل
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های مرتبط با برازش مدل ارائه شده.  شاخص1جدول    
 مقادیر مدل شاخص برازش

RMSEA 153/1 

NFI 93/1 

NNFI 93/1 

CFI 93/1 

IFI 93/1 

RFI 91/1 

GFI 91/1 

شود، زمانی که از الگوی معادالت ساختاری استفاده می
ی مهم ارزیابی، تحلیل چگونگی برازش مدل یک مؤلفه

های مشاهده شده است. برازش مناسب مدل نشان داده
 های مشاهدهی دادهو نماینده دهد که مدل، دقیقاً معرفمی

منظور ارزیابی این برازش شده است. پژوهش گران معموالً به
ترین کنند. رایجاستفاده می 1های نیکویی برازشاز شاخص

که این است. درصورتی RMSEAها، شاخص این شاخص
در سطح  p-valueبوده و مقدار  1/1تر از شاخص پایین

. همچنین، شودمدل تأیید میبرازش  ،معنادار باشد 15/1
بر درجه آزادی  chi-squareکه حاصل تقسیم درصورتی
. [17]باشد، برازش مدل در حد بسیار عالی است  3کمتر از 

 153/1در این مدل برابر  RMSEAازآنجاکه مقدار شاخص 
 3بر درجه آزادی نیز کمتر از  chi-squareو حاصل تقسیم 

تهیه شده در این پژوهش، توان بیان کرد که مدل ، میاست
که  گونههمان، همچنین برازش قابل قبولی با واقعیت دارد.

شود مقادیر مربوط به سایر یده میشماره یک د در جدول
هستند که نتایج  در حد مطلوبیهای برازندگی شاخص
 .کنندیید میأرا ت RMSEAشاخص 

 گیری بحث و نتیجه
پناه  ،جوانانروی نو ی پیشِکنندهعوامل وسوسه یکی از

است. ارتباط با  از جمله فیسبوک بردن به فضاهای مجازی
واقعیات  از جوان، گریزگاهی جهت فرارنوجهان مجازی برای 

های پیشین بیشتر متمرکز بر این آید. پژوهشیم به شمار
شوند و موضوع بودند که چرا افراد، عضو فیسبوک می

در حال حاضر، مطالعات  اما گذرانند؛وقتشان را در آنجا می
این حوزه در پی این هستند که چه افرادی از فیسبوک 

یعنی  کنند و در چه وضعیت ارتباطی هستند؛استفاده می
ی استفاده از فیسبوک به بحث شخصیت بحث از انگیزه

شناسی کاربران فیسبوک تغییر یافته است. در این پژوهش 
ر عضویت که با هدف بررسی تأثیر پنج عامل شخصیت ب

نوجوانان در فیسبوک انجام گرفته است، فرض بر این است 
                                                                                       
1 Goodness of fit Index 

گرایی، با وجدان بودن، رنجورخویی، برونهای روانکه ویژگی
گشودگی به تجربه و توافق پذیری بر عضویت نوجوانان در 
فیسبوک تأثیر دارد. مدل معادالت ساختاری نشان داد که 

به تجربه و رنجورخویی، گشودگی رابطه میان عامل روان
پذیری مدل پنج عاملی شخصیت با عضویت نوجوانان  توافق

در فیسبوک تأیید گردیده است، ولی رابطه دو عامل دیگر 
گرایی و با وجدان بودن با عضویت نوجوانان در یعنی برون

توان گفت که یعنی می فیسبوک تأیید نشده است؛
دن گرایی و با وجدان بوجز برونهای شخصیتی بهویژگی

کننده استفاده نوجوان از فیسبوک و یا بینیتوانند پیشمی
 ها در عامل روانیافتهعدم استفاده از آن باشند. این 

و در عامل  ؛[11، 8، 4]رنجوری، همسو با مطالعات 
باشد. در بحث از می [13]پذیری همسو با مطالعات توافق

گرایی مدل پنج عاملی شخصیت، نتایج مختلفی عامل برون
گراها بر اساس صفات ای معتقدند که برونموجود است. عده

مند به ارتباط گسترده، در پی ارتباط پرحرف بودن و عالقه
اما  اجتماعی در محیط واقعی هستند، نه محیط مجازی؛

باورند که عامل برخی دیگر از پژوهش گران بر این 
آمیزی و شرکت در اجتماعات نمایان گرایی با مردمبرون
شود، چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی. می

مند به ارتباط بیشتر در دو گرا عالقهکه افراد بروندرصورتی
ها نشان داد که بین حالت هستند. در این پژوهش، یافته

کمی وجود دارد گرایی با عضویت در فیسبوک رابطه برون
باشد. در می [11]که این یافته مغایر با نتایج مطالعات 

تبیین علتِ عدم ارتباط بین با وجدان بودن و عضویت در 
شماری اشاره کرد که با توان به افراد بیفیسبوک هم می

های جعلی و بدون هدف مشخص وارد این فضاها شده هویت
شوند. در یهای مبتذل از طریق آن مو درگیر سرگرمی

پذیری و وجدان داشتن، رنگ اینجاست که مفهوم مسئولیت
رسد که این عامل بر عضویت در بازد و منطقی به نظر میمی

 فیسبوک تأثیر ضعیفی داشته باشد.
در عامل گشودگی به تجربه هم نتایج پژوهش حاضر 

رغم اند علیباشد که نشان دادهمی [12 ،11]مغایر با نتایج 
، ویژگی گشودگی به تجربه، تأثیری در احتمال باور عامه

عضویت در فیسبوک ندارد و عالوه بر این، برخالف نتایج 
کننده بینی، عامل با وجدان بودن، پیش[13]پژوهش 

توان گفت که دیگر، میبیانباشد. بهاستفاده از فیسبوک نمی
پذیر بودن و داشتن روابط گسترده با دیگران مسئولیت

در تعیین عضویت فرد در فیسبوک نقش مهمی تواند نمی
داشته باشد، ولی در مقابل، هر چه فرد از نظر هیجانی، 

رنجوری( و همچنین تر باشد )روانتر و مضطربثباتبی
احساس همدردی باالیی نسبت به دیگران داشته )توافق 



 

17 

 ابوازقاسم یخقوبی و همکاران                                                                              ...............                          بررسی تر یر رنم عام  شاصی  بر عاوی  نواوانان در ضیس وک

گشودگی )های جدید و متنوع باشد پذیری( و در پی تجربه
بینی کرد که جذب استفاده از پیشتوان به تجربه( می

بنابراین، در تأیید  شود؛فیسبوک و اشکال مختلف آن می
، نتایج این پژوهش هم نشان داد که [11] پژوهش

ی خوبی برای عضویت یا عدم کنندهبینیشخصیت، پیش
توان اشاره باشد. البته میعضویت نوجوانان در فیسبوک می

ان رنجوری، توافق پذیری و کرد که تأثیر بیشترِ سه عامل رو
گشودگی به تجربه بر عضویت در فیسبوک ممکن است 

 -های نوجوانبا توجه به ویژگی –ی نوجوانی مربوط به دوره
ی ساالن عضو فیسبوک که در دورهباشد و در مورد بزرگ

اند، سالی قرار دارند و جزء نمونه پژوهش نبودهجوانی و میان
مطالعات نوجوانی، فرد نوجوان  صدق نکند. چرا که بر اساس

ثبات فرض توان متغیر از نظر هیجانی و دارای خلق بیرا می
خصوص مند به توافق داشتن با دیگران بهکرد که عالقه

های شخصی وساالن و در پی نوگرایی و بازبینی ارزشسنهم
 باشد.می

های با توجه به اینکه پژوهش حاضر نشان داد که ویژگی
ها در فیسبوک تأثیر دارد، وانان بر عضویت آنشخصیتی نوج

دیگر، شخصیت، عامل مهم در ورود به فضاهای بیانبه
ی افرادی که در تربیت باشد، بنابراین به همهمجازی می

اندرکار هستند اعم از والدین، معلمان و نوجوانان دست
شود که در بررسی پیامدهای منفی مشاوران، پیشنهاد می

ها به نقش از جمله وابستگی به آن فضاهای مجازی
های شخصیتی هم آگاهی داشته باشند و با یافتن ویژگی

های سالم و مطلوب برای نوجوانان و راهنمایی جایگزین
 شانی سنیهای دورهها، مشکالت ناشی از مشخصهآن

را مرتفع سازند. از جمله  (گراییبرای نمونه تجربه)
نوجوانان مشغول به  های این پژوهش، نمونهمحدودیت

های این یافتهتحصیل در مقطع دبیرستان بودند که تعمیم
سازد. در انتها های سنی باالتر مشکل میپژوهش را به گروه

شود که این پژوهش بر روی دانشجویان و افراد پیشنهاد می
سال درگیر در فیسبوک انجام شود تا به روشنیِ مسیر بزرگ
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