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 .1کارشناس ارشد مشاوره خانواده ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاداسالمی ،اهواز ،ایران.
 .2کریم سواری دان شیار و ع ضو هیات علمی گروه روان شنا سی تربیتی دان شگاه پیام نور تهران ،تهران ،ایران.
(نویسنده مسئول)

چکیده
مقدمه :در تحقیق حاضررر ،ویژگیهای شرريترریتی برونگرایی و باز بودن و احسرراس تنهایی در دانشررنویان کاربر و
غیرکاربر شبکههای اجتماعی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
روش :کلیه دانشررنویان دختر و پسررر دانشررگاه پیام نور واحد امی ،جامره آماری تحقیق حاضررر را تشررکی دادهاند که
 231نفر آنان (143دختر و  88پسررر) به رررورت داونلبانه انتيان شرردند .نرق تحقیق حاضررر توررریفی از نو علی
مقایسرررهای اسرررت .دادهها از نریق نرمافزار آماری «اس .پی .اس .اس ».و با کمک آمار تورررریفی (میانگی و انحرا
مریار) و تحلی واریانس تکمتغیری و چندمتغیری تنزیه و تحلی شررردند .برای جم آوری داده های تحقیق ،از
پرسشنامههای پنج بردی شيتیتی ساخته کاستا و مک کری ( )1992و احساس تنهایی راس  ،پپال و کاترونا ()1980
استفاده برم آمد.
نتایج :یافتهها نشرران داد که میانگی نمرات شرريترریت برونگرایی ،شرريترریت بازبودن و احسرراس تنهایی در
دانشررنویان کاربر شرربکههای اجتماعی از دانشررنویان غیرکاربر بیشررتر بوده و از آن جهت بی میانگی نمرات
آنان تفاوت آماری مرناداری مشاهده شد.
بحث و نتیجهگیری :از آننایی که تحقیق حاضر نشان داد که میزان استفاده از شبکههای اجتماعی در دان شنویان
برونگرا و باز و دانشنویان دارای احساس تنهایی باا است مذا به متومیان امر پیشنهاد می شود که برای کاهش احساس
تنهایی و افزایش ارتباط با دیگران در دانشنویان به توسره شبکههای اجتماعی با برنامههای متنو اهتمام نمایند.
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روان رنجورخويي بعدي است که اساس آن را تجربه هيجانات
نامطلوب و فرضي تشکيل مي دهد ،افراد روان رنجور داراي
ويژگي هاي اضطراب ،خشم و کينه ورزي ،افسردگي و آسيب
پذيري هستند .به همين نحو شخصيت برون گرايي
دربرگيرنده ويژگي هايي از قبيل اجتماعي بودن ،فعال بودن
و دوست دار ديگران ،جمع گرايي ،قاطعيت ،فعاليت ،هيجان
خواهي و هيجان هاي مثبت است [ .]22کاستا و مک کري
معتقدند افراد داراي شخصيت باز بودن به تجربه مشتاق تنوع
بوده ،ابهام را تحمل کرده و زندگي غني تر ،پيچيده تر و
نامتعارف تري دارند .شاخص شخصيتي توافق بر گرايش هاي
بين فردي افراد تأکيد دارد .مطابق تعريف ،فرد موافق به
فردي گفته مي شود که نوع دوست است و با ديگران احساس
هم دردي مي کند و مشتاق کمک به آنها مي باشد .افراد
توافق پذير داراي ويژگي هاي اعتماد ،سادگي ،نوع دوستي،
تبعيت ،تواضع و درک ديگران هستند .شاخص شخصيتي
وجداني بودن داراي ويژگي هايي از قبيل شايستگي ،نظم،
وظيفه شناسي ،تالش براي موفّقيت و نظم دروني ،احساس
وظيفه ،نياز به پيشرفت و سازمان دهي را شامل مي شود[.]23
بررسي ها حاکي است که تعداد مطالعات ارتباط ويژگي
هاي شخصيتي و ميزان استفاده از شبکه هاي اجتماعي( بويژه
فيس بوک) افزايش پيدا کرده است[ .]25 ،24در همين راستا
بررسي ها نشان داد ابعاد شخصيتي برون گرايي ،ثبات
هيجاني و بازبودن از متغيرهاي پيش بين رسانه هاي
اجتماعي است[ .]26ديگر مطالعات از ارتباط بين برون گرايي
و استفاده بيشتر از فيس بوک خبر مي دهد[.]29 ،28 ،27
نتايج برخي مطالعات نشان داد که بين بعد برون گرايي و
استفاده از شبکه هاي اجتماعي مانند فيس بوک ارتباط مثبت
وجود داشته [ .]35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30و بررسي هاي
ديگري از رابطه منفي بين دو متغير ياد شده [ ]36و برخي
مطالعات نشان از روابط غيرمعناداري آن دو متغير حکايت
مي کند[ .]37پژوهشگران نشان دادند که ميزان استفاده برون
گرايان از رسانه هاي اجتماعي بيشتر بوده و از تعامالت
اجتماعي بيشتري برخوردار بوده و بين روي خط بودن و بعد
برون گرايي ارتباط مثبت وجود دارد[.]38،39،40
احساس تنهايي ،يکي ديگر از متغيرهايي بشمار مي رود
که در گرايش افراد به ميزان استفاده از شبکه هاي اجتماعي
موثر است[ .]41،42،43،44،45،46،47در همين رابطه نتايج
مطالعات نشان مي دهد بين احساس تنهايي و ميزان استفاده
از شبکه هاي اجتماعي مثل فيس بوک ارتباط وجود دارد
بطوريکه شبکه هاي اجتماعي در افزايش سطح احساس
تنهايي موثر است[ .]48،49در همين رابطه برخي از پژوهش
ها نشان داد که استفاده زياد از شبکه اجتماعي فيس بوک با

مقدمه
امروزه شبکه هاي اجتماعي نظير فيس بوک ،ماي
سپيس ،سايورد ،ببو و تويتر ،افراد زيادي را به خود جلب
نموده است [ .]1شبکه هاي اجتماعي از روش هاي عمده
برقراري ارتباط و کسب اطالعات و از جمله منابع صرف وقت،
سرگرمي و بخش عمده امورات روزانه دنياي پيشرفته بشر
بشمار مي رود [ .]7 ، 6، 5 ، 4 ، 3 ،2در همين رابطه
پژوهشگران متعددي نشان دادند که دانشجويان دانشگاه،
بطور روزانه و متوسط  4ساعت و نيم صرف شبکه اجتماعي
مي کنند[ .]8صاحبنظران ديگري معتقدند که جوانان از
شبکه هاي اجتماعي جهت ايجاد صميميت و برقراري ارتباط
با دوستان[ ]9و براي کمک به خود در تنظيم ارتباطات
استفاده مي کنند[ .]10الزم به ذکر است که اينگونه روابط
بايستي منطقي و سالم باشد .در همين رابطه برخي از
نويسندگان بر اهميت شبکه هاي اجتماعي در ايجاد روابط
خوب بين نوجوانان تاکيد مي کنند [ 11و.]12
از مهم ترين ويژگي هاي شبکه هاي اجتماعي عبارتند از:
دسترسي آسان به آن و گستردگي آن؛ کم هزينه بودن؛ چند
رسانه اي بودن؛ جمع گرايي و شبکه سازي انساني؛ تعامل
گرايي؛ بهره گيري بدون نياز به مهارت و تخصص؛ ارتباط
فوري؛ پيوستگي و مداومت [ .]13در شبکه هاي اجتماعي
مجازي که نسل جديدي از وب سايت هاي اينترنتي به شمار
مي روند ،کاربران اينترنتي به صورت مجازي حول محور
مشترکي دور هم جمع مي شوند و اجتماع روي خط(آنالين)
را تشکيل مي دهند [ .]14نويسندگان اين بحث را مطرح مي
کنند که افراد در شبکه هاي اجتماعي مي توانند به
دوستانشان وصل شوند؛ از حمايت عاطفي آنها برخوردار
شوند؛ خود را به ديگران نشان دهند؛ و آنچه دوست دارند با
ديگران به اشتراک بگذارند و رابطه هايشان را با ديگران برقرار
يا حفظ نمايند[ .]15در همين رابطه برخي از صاحبنظران
اعتقاد دارند که شبکه هاي اجتماعي و اينترنت در افزايش
ارتباطات ،تعامالت اجتماعي و اجتماعي شدن افراد داراي
ضعف ارتباط چهره به چهره کمک نموده[ ]16و در کاهش
کمرويي و بازداري آنان بسيار موثر و مفيد است[ 17و .]18
بررسي ها نشان داد که شخصيت و ويژگي هاي
شخصيتي ،از جمله متغيرهايي هستند که با ميزان استفاده
از شبکه هاي اجتماعي ارتباط دارند[ .]19شخصيت بيانگر آن
دسته از ويژگي هاي فردي افراد است که الگوي ثابت رفتاري
آنها را نشان مي دهد[ .]20براساس الگوي پنج عاملي
شخصيتي کاستا و مک کري[ .]21شخصيت انسان را مي توان
به وسيله پنج عامل بزرگ روان رنجورخويي ،برون گرايي ،باز
بودن ،توافق و وجداني بودن تبيين کرد .مطابق با اين ديدگاه،
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احساس تنهايي افراد ارتباط مثبت دارد [.]50،51،52
تحقيقات متعددي نشان داد که صرف وقت زياد در شبکه
هاي اجتماعي مي تواند به نشانه هاي افسردگي و افزايش
ريسک انزواي اجتماعي و احساس تنهايي منجر شود
[ .]53،54،55،56،57،58،59از طرفي نتايج ديگر مطالعات
نيز نشان داد که داشتن دوستان استفاده کننده زياد از شبکه
هاي اجتماعي ،با سطوح باالي احساس تنهايي ارتباط
دارد[ .]60،61،62،63با توجه به اهميت ويژگي هاي
شخصيتي و احساس تنهايي در گرايش به استفاده از شبکه
هاي اجتماعي و بررسي پيامدهاي آن مي توان اين مطلب
علمي را مورد بررسي قرار داد که چگونه از شبکه هاي
اجتماعي در جهت اهداف مثبت انساني استفاده نمود لذا با
استناد به اين مقدمه در تحقيق حاضر اين سئوال که آيا بين
ويژگي هاي شخصيتي و احساس تنهايي دانشجويان کاربر و
غيرکاربر شبکه هاي اجتماعي تفاوت وجود دارد يا نه مورد
مقايسه و بررسي قرار گرفت.

پروانه حسینوند و کریم سواری

کالس خواسته شد تا به پرسش نامه هاي تحقيق پاسخ دهند
و بر همين منوال تعداد مورد نياز انتخاب گرديد .با توجه به
اينکه تجربه محقق نشان مي دهد که تقريبا دانشجويان
دانشگاه پيام نور در يک سطح هوشي قرار دارند و با توجه به
اينکه دانشجويان مورد مطالعه از يک بافت فرهنگي و
اقتصادي مشابهي برخوردارند لذا از اين جهت از دانشجويان
نامبرده به عنوان آزمودني استفاده بعمل آمد و با اين کار
تقريبا آزمودني ها همانندسازي شدند.
ابزارهای پژوهش
براي جمع آوري داده هاي تحقيق حاضر ،از پرسش نامه
ويژگي هاي شخصيتي پنج عاملي کاستا و مک کري استفاده
گرديد .پرسش نامه فوق الذکر از پنج عامل روان رنجورخويي،
برون گرايي ،باز بودن ،توافق و وجداني بودن تشکيل شده و
داراي دو فرم  240سئوالي و  60سئوالي است .در تحقيق
حاضر از فرم کوتاه  60سئوالي و فقط از دو بعد برون گرايي
و بازبودن استفاده گرديد .ابزار ياد شده روي دانشجويان
دانشگاه هاي تهران اعتباريابي و پايايي آن از طريق بازآزمايي
براي خرده مقياس روان رنجورخويي  0/84؛ براي برون گرايي
 0/82؛ براي باز بودن  0/78؛ براي توافق  0/65و براي وجداني
بودن  0/86برآورد و روايي آن از طريق ضريب همبستگي با
آزمون  240سئوالي به ترتيب براي روان رنجورخويي  0/75؛
براي برون گرايي  0/91؛ براي باز بودن  0/71؛ براي توافق
 0/78و براي وجداني بودن  0/75را گزارش شده است[.]64
نمره گذاري ماده ها به صورت مقياس پنج گزينه اي از کامال
مخالفم تا کامال موافقم صورت مي گيرد .همچنين براي
سنجش احساس تنهايي از پرسش نامه احساس تنهايي راسل،
پپال و کاترونا ( )1980استفاده گرديد .پرسش نامه فوق توسط
شکرکن و ميردريکوند ترجمه شد .اين مقياس مشتمل بر 20
سؤال است و نمرهگذاري آن در طيف ليکرت چهار درجهاي
«هرگز=  1تا اغلب=  »4انجام ميشود که سؤاالت ،5 ،4 ،1
 19 ،16 ،15 ،10 ،9 ،6و  20به صورت معکوس نمرهگذاري
ميشوند .در پژوهشي براي تعيين پايايي آن از دو روش آلفاي
کرونباخ و تنصيف استفاده کردند که مقدار آنها به ترتيب
 0/75و  0/71و روايي همزمان آن با آزمون اضطراب  0/4به
دست آمد[.]65

فرضیههای پژوهش
 .1بين دانشجويان کاربر و غيرکاربر شبکه هاي اجتماعي
از لحاظ ويژگي شخصيتي برون گرايي تفاوت وجود دارد.
 .2بين دانشجويان کاربر و غيرکاربر شبکه هاي اجتماعي
از لحاظ ويژگي شخصيتي بازبودن تفاوت وجود دارد.
 .3بين دانشجويان کاربر و غيرکاربر شبکه هاي اجتماعي
از لحاظ احساس تنهايي تفاوت وجود دارد.
روش
نوع پژوهش

با توجه به اينکه هدف تحقيق حاضر مقايسه دانشجويان
کاربر و غير کاربر شبکه هاي اجتماعي از لحاظ ويژگي
شخصيتي برون گرايي ،بازبودن و احساس تنهايي است لذا
طرح تحقيق توصيفي از نوع عليّ مقايسه اي است.
آزمودني
الف) جامعه آماری :کليه دانشجويان دختر و پسر
دانشگاه پيام نور مرکز اللي ( يکي از شهرهاي استان
خوزستان) که در سال تحصيلي  1395مشغول تحصيل
بودند ،جامعه آماري تحقيق حاضر را تشکيل داده بودند.
ب) نمونه پژوهش :از بين  415دانشجوي دختر و پسر
شاغل به تحصيل در سال  1395تعداد  231نفر (143دختر
و  88پسر) به صورت داوطلبانه انتخاب شدند .از آنجايي که
حضور دانشجويان دانشگاه پيام نور در کالس هاي درسي
اجباري نيست (به استثناي دروس عملي) لذا انتخاب نمونه
تحقيق به اين صورت بود که از تمام دانشجويان حاضر در

شیوه انجام پژوهش
به منظور انجام پژوهش حاضر و پس از اخذ مجوز الزم از
مسئوالن دانشگاه و بررسي پرسش نامه ها از طرف حراست
آن دانشگاه  ،تعدادي از کالس ها (  10کالس) انتخاب و
ضمن توضيح اهداف تحقيق از دانشجويان داوطلب خواسته
شد که به دقت ماده ها را خوانده و پاسخ مناسب را انتخاب
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جدول  .3نتايج آزمون آزمون کولموگروف – اسميرنف براي براي
آزمودن فرض بهنجاري توزيع

کنند.

متغيرها

شیوه تحلیل دادهها
بعد از جمع آوري پرسش نامه ها و ورود داده ها به محيط
نرم افزار آماري اس پي اس اس ،داده ها با کمک آمار توصيفي
( ميانگين و انحراف معيار) و استنباطي (تحليل واريانس چند
متغيري ) تجزيه و تحليل گرديدند.

ويژگي شخصيتي برون گرايي
ويژگي شخصيتي باز بودن
احساس تنهايي

همان گونه که در جدول  3نشان داده شده است ،با توجه
به سطح معني داري آزمون کولموگروف – اسميرنف
( ،)p >0/001فرض بهنجاري توزيع نمرات متغيرها در جامعه
مورد پژوهش براي کليه متغيرها مورد تأييد قرار ميگيرد.
يافته هاي مربوط به فرضيه هاي تحقيق ،در جدول 4
آمده است.

نتایج
در اين قسمت يافته هاي تحقيق ( توصيفي و استنباطي)
ارائه شده است.
جدول  . 1فراواني و درصد فراواني دانشجويان کاربر و غيرکاربر شبکه
هاي اجتماعي
دانشجويان
کاربر
غيرکاربر
جمع کل

فراواني
45
186
231

جدول .4نتايج تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) روي نمرات ويژگي
هاي شخصيتي برون گرايي ،بازبودن و احساس تنهايي دانشجويان کاربر
و غيرکاربر شبکه هاي اجتماعي

درصد فراواني
20
80
100

مندرجات جدول  1فوق نشان مي دهد که دانشجويان
کاربر با  45نفر ( 20درصد) و دانشجويان غيرکاربر شبکه هاي
اجتماعي با  186نفر ( 80درصد) به ترتيب کمترين و
بيشترين مقدار و فراواني را دارا هستند.
جدول .2شاخص هاي آماري(حداقل نمره ،حداکثر نمره ،ميانگين و
انحراف معيار) متغير ويژگي هاي شخصيتي برون گرايي ،باز بودن و
احساس تنهايي دانشجويان کاربر و غيرکاربر شبکه هاي اجتماعي
متغير

دانشجو

احساس
تنهايي

کاربر
غيرکاربر
کاربر
غيرکاربر
کاربر
غيرکاربر

برون گرايي
باز بودن

حداقل
نمره
56
49
20
15
21
13

حداکثر
نمره
98
99
37
36
44
39

ميانگين
70/93
67/08
27/97
26/6
29/24
27/23

آزمون کولموگروف – اسميرنف
سطح معني داري
آماره
0/18
/080
0/2
0/11
0/2
0/097

آزمون

مقدار

DF
فرضيه

DF
خطا

F

سطح
معناداري

آزمون اثر پياليي
آزمون المبداي ويلکز
آزمون اثر هتلينگ
بزرگترين
آزمون
ريشه رويز

0/062
0/94
0/07

3
3
3

227
227
227

5/027
5/027
5/027

0/002
0/002
0/002

0/07

3

227

5/027

0/002

همانطوري که در جدول  4نشان داده شده است ،سطوح
معناداري همه آزمون ها بيانگر اين است که بين دانشجويان
کاربر و غيرکاربر شبکه هاي اجتماعي از لحاظ يکي از
متغيرهاي وابسته(ويژگي هاي شخصيتي برون گرايي ،بازبودن
و احساس تنهايي) تفاوت معناداري وجود دارد .براي اطمينان
از تفاوت ياد شده ،نتايج حاصل از تحليل واريانس يک
متغيري در متن مانوا ،در جدول  5ارائه شده است.

انحراف
معيار
8/85
8/72
3/51
4/26
5/39
5/08

جدول  .5نتايج تحليل واريانس يک متغيري در متن مانوا روي ميانگين
نمرات احساس تنهايي ،ويژگي هاي شخصيتي برون گرايي و بازبودن
دانشجويان کاربر و غيرکاربر شبکه هاي اجتماعي

مندرجات جدول  2نشان مي دهد که ميانگين و انحراف
معيار نمرات احساس تنهايي دانشجويان کاربر و غيرکاربر
شبکه هاي اجتماعي به ترتيب  )8/85( 70/93و 67/08
( )8/72؛ براي ويژگي شخصيتي برون گرايي دانشجويان کاربر
و غيرکاربر شبکه هاي اجتماعي به ترتيب  )5/39( 29/24و
 )5/08(27/23و براي ويژگي شخصيتي باز بودن دانشجويان
کاربر و غيرکاربر شبکه هاي اجتماعي به ترتيب 29/24
( )5/39و  )5/08( 27/23مي باشد .ضمنا کمترين و بيشترين
نمره متغيرهاي تحقيق در جدول  2ارائه شده است.

متغير
احساستنهايي
ويژگيشخصيتي
برون گرايي
ويژگي شخصيتي
باز بودن

مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

ميانگين
مجذورات

F

537/82

1

537/82

7/02

سطح
معني
داري
0/009

68/56

1

68/56

4/02

0/046

146/86

1

146/86

5/54

0/019

همان طوري که در جدول  5مشاهده مي شود ،فرضيه
اول تا سوم تاييد مي شود .يعني بين دانشجويان کاربر و غير
کاربر شبکه هاي اجتماعي از لحاظ احساس تنهايي و ويژگي
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شخصيتي برون گرايي و باز بودن تفاوت معني داري مشاهده
مي شود.

پروانه حسینوند و کریم سواری

کنند برخوردارند .اين در حالي است که اين افراد ارتباطات
بيشتري با پيرامون خود داشته و وقت زيادي را صرف آنها مي
کنند .آنها به استقالل و تنوع گرايش دارند و نسبت به اکثر
افراد از تنها بودن بيشتر احساس ناراحتي مي کنند .در همين
راستا نتايج تحقيقات نشان داد که ويژگي هاي شخصيتي
تأثير مهمي بر استفاده از فضاي مجازي دارد .به عبارت ديگر
فضاي مجازي فرصتي جهت ارتباطات بدون مرز همراه با
بازدا ري در گروه ها را فراهم مي آورد .اين قابليت که از
مهمترين ويژگي فضاي مجازي است مي تواند عرصه را جهت
حضور بيشتر کاربران با ويژگي هاي برون گرايي فراهم نمايد.
الزم به ذکر است که نتايج برخي از مطالعات در خصوص اين
فرضيه و يافته هاي تحقيق حاضر از ضد و نقيض بودن يافته
ها حکايت مي کند .در همين راستا نتايج تحقيقات برخي از
مطالعات نشان داد که بعد برون گرايي با ميزان استفاده از
شبکه هاي اجتماعي مانند فيس بوک ارتباط مثبت داشته
[ ]29،30،31،32،33،34درحاليکه بررسي هاي ديگر ،از
رابطه منفي بين دو متغير ياد شده حکايت نموده [ ]35و
نتايج برخي مطالعات ديگر از روابط غيرمعناداري آن دو متغير
خبر مي دهد[ .]36با استناد به نتايج تحقيق حاضر مي توان
به اين مطلب پي برد که دانشجويان کاربر داراي شخصيت
برون گرا و باز از شبکه هاي اجتماعي استفاده بيشتري مي
کنند تا دانشجويان غيرکاربر .در همين راستا نتايج
مطالعات[ ]37،38نشان داد که ميزان استفاده برون گرايان از
رسانه هاي اجتماعي بيشتر بوده و از تعامالت اجتماعي
بيشتري برخوردار بوده و بين روي خط بودن و بعد برون
گرايي ارتباط مثبت وجود دارد[.]39
از ديگر يافته هاي تحقيق حاضر اين بود ،که ميانگين
نمرات احساس تنهايي دانشجويان کاربر شبکه هاي اجتماعي
از دانشجويان غيرکاربر بيشتر بوده و از آن جهت بين ميانگين
نمرات آنان تفاوت آماري معناداري مشاهده شد .به عبارت
ديگر دانشجويان کاربر شبکه هاي اجتماعي نسبت به
دانشجويان غيرکاربر احساس تنهايي بيشتري مي کنند و لذا
براي جبران اين نقيصه و محدوديت با ديگران روي خط قرار
گرفته تا خالء موجود خود را پرکنند .نتايج مطالعه حاضر با
يافته هاي [ ]48،49،50،51همسو است .در تبيين اين يافته
و با شهادت تحقيقات انجام شده بايستي گفت که شبکه هاي
اجتماعي به عنوان رسانه اجتماعي با قابليت هاي متعدد
زندگي مفر و امني را براي تعدادي از افراد مهيا مي کنند که
در دنياي واقعي انکار شده اند .اين فضاي مجازي مي تواند
گريزگاهي براي کساني باشد که از مشکالت رواني رنج مي
برند و به تشويق و احساس تنهايي دچار هستند و همچنين
وسيله اي براي ارضاي نيازهاي هيجاني و رواني آنهاست.

بحث و نتیجهگیری
همانطوري که قبال نيز گفته شد ،در تحقيق حاضر ويژگي
هاي شخصيتي( برون گرايي و باز بودن) و احساس تنهايي در
بين دانشجويان کاربر و غيرکاربر شبکه هاي اجتماعي مورد
بررسي و مقايسه قرار گرفت .با توجه به اينکه در عصر حاضر،
اطالعات و ارتباطات مجازي به اوج خود رسيده و محدوديت
زماني و مکاني از طريق شبکه هاي اجتماعي از بين رفته
است ،لذا شبکه هاي اجتماعي در تغيير سبک زندگي ،نگرش
ها ،عقايد ،باورها و هويت افراد نقش بسيار عمده اي ايفا مي
کنند .به عبارت ديگر نمي توان نقش شبکه هاي اجتماعي و
ارتباطات مجازي بر سبک زندگي افراد امروزي را ناديده
گرفت .از طرفي نتايج تحقيقات نشان داد که استفاده
نامحدود و ناسالم و بدون حد و مرز از فضاي مجازي عالوه بر
عوارض جسماني منجر به اختالالت شخصيتي مانند تعارض
بين فردي ،حساسيت ،زودرنجي ،اضطراب ،بدخلقي،
افسردگي ،انکار مشکالت خود ،دروغگويي ،انکار و سواسي،
انزواطلبي ،احساس پوچي و نااميدي ،احساس گناه ،لذت
نبردن از سرگرمي هاي گروهي ،غيبت از جمع خانواده،
دوستان ،مدرسه و ...در فرد وابسته به اينترنت مي شود.
درهمين رابطه بايستي گفت که ويژگي هاي شخصيتي
همواره تأثير بسزايي بر عقايد و تفکرات مربوط به به ره گيري
از رسانه ها داشته است .به همين خاطر جمعي از روانشناسان
و صاحبنظران عقايد مربوط به شخصيت ،سعي کرده اند رابطه
و تعمق در فضاي مجازي را برحسب صفات شخصيت تبيين
نمايند .آنها بر اين باورند که فضاي مجازي فرصت هاي
جديدي براي نمايش و معرفي شخصيت در اختيار کاربران
قرار مي دهد .نتايج تحقيقات حاکي از آن است که ميانگين
نمرات ابعاد شخصيتي برون گرايي و بازبودن دانشجويان کاربر
شبکه هاي اجتماعي از دانشجويان غيرکاربر بيشتر بوده و از
آن جهت بين ميانگين نمرات آنان تفاوت آماري معناداري
وجود دارد .به عبارت ديگر و با استناد به برخي از يافته هاي
علمي و يافته هاي تحقيق حاضر مي توان نتيجه گرفت که
دانشجويان کاربر شبکه هاي اجتماعي از ويژگي هاي
شخصيتي برون گرايي و بازبودن برخوردار بوده اما در عوض،
دانشجويان غيرکاربر شبکه هاي اجتماعي از چنين ويژگي
هايي برخوردار نيستند .نتايج اين مطالعه با يافته هاي
تحقيقات[ .]24،25،26،27همسو است .در تبيين اين يافته
مي توان گفت افرادي که از شبکه هاي مجازي استفاده مي
کنند از برونگرايي بيشتري نسبت به افرادي که استفاده نمي
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همچنين افراد به دليل پتانسيل باالي شبکه ها براي
مصاحبت ،الگوهاي تغيير يافته تعامالت اجتماعي برخط و
همچنين به عنوان شيوه اي براي حاالت مرتبط با احساس
تنهايي به سمت شبکه ها کشيده مي شوند .گمنامي و
نداشتن ارتباط رو در رو در شبکه ها ،خودآگاهي و اضطراب
اجتماعي را کاهش داده که خود به تسهيل رفتار جامعه پسند
و شکل گيري روابط دوستانه در اين محيط ها براي افراد تنها
منجر مي شود .کساني که در روابط واقعي ميان فردي توفيق
چنداني نداشته اند ،اکنون از اين طريق قادر مي شوند بيآنکه
چهره خود را بر مال کرده ،روابط گسترده اي را برقرار کنند و
احساسات خويش را بروز دهند .در تبيين ديگري از اين يافته
مي توان گفت که صرف وقت زياد در شبکه هاي اجتماعي
مي تواند در گرايش افراد به نشانه هاي افسردگي و افزايش
ريسک انزواي اجتماعي و احساس تنهايي موثر
است[ .]53،54،55،56،57،58،59،52از طرفي نتايج
مطالعات برخي ديگر از پژوهشگران [ .]60،61حاکي از آن
است که داشتن دوستان استفاده کننده زياد از فيس بوک،
مي تواند در ايجاد احساس تنهايي آنان اثرگذار باشد .در
همين رابطه صاحبنظران معتقدند که صرف وقت زياد و روي
خط بودن در کاهش بهزيستي رواني و ارتباطات اجتماعي و
افزايش احساس تنهايي افراد موثر است [ .]62نتايج بررسي
برخي مطالعات ديگر نشان داد که استفاده زياد از اينترنت
بطور معناداري با کاهش ارتباطات خانوادگي ،کاهش شبکه
هاي اجتماعي محلي و افزايش احساس تنهايي و افسردگي
ارتباط دارد [.]66،67،68،69،70
حذف برخي از آزمودني ها به دليل عدم تکميل کامل
پرسش نامه ها و انحصاري بودن دانشجويان دانشگاه پيام نور
مرکز اللي از محدوديت هاي تحقيق حاضر است .از آنجايي
که تحقيق حاضر نشان داد که دانشجويان داراي شخصيت
برون گرا و باز بودن و دانشجويان داراي احساس تنهايي از
شبکه هاي اجتماعي استفاده بيشتري مي کنند لذا از طريق
رسانه هاي اجتماعي ،نصب بنر در مکان هاي پر ازدحام و پر
جمعيت ،پخش بروشورهاي محلي و يا حتي از طريق پيام
هاي کوتاه مي توان مضرات استفاده زياد از اين شبکه ها را
به آنان گوش زد کرد .تحقيق حاضر نشان داد که ميزان
استفاده از شبکه هاي اجتماعي در دانشجويان برونگرا و باز و
دانشجويان داراي احساس تنهايي باال است لذا به متوليان امر
پيشنهاد مي شود که براي کاهش احساس تنهايي و افزايش
ارتباط با ديگران در دانشجويان به توسعه شبکههاي اجتماعي
با برنامه هاي متنوع اهتمام نمايند.
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