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 چکيده
تحقيق حاضر با هدف بررسی و مقایسه عزت نفس،احساس تنهایی و صفات شخصيتی در 

كاربران و غيركاربران شبكه هاي اجتماعی فيس بوك و وایبر انجام شد. روش پژوهش حاضر 

مقایسه اي بود. جامعه آماري پژوهش حاضركليه افرادي بودند كه در شبكه هاي -علی 

د و به صورت روزانه نيم الی یک ساعت و حداقل  با اجتماعی فيسبوك و وایبر عضو هستن

 002دوست مجازي در ارتباط بوده و از این شبكه ها استفاده می كنند. در این پژوهش  022

نفر غير كاربر( به عنوان نمونه به صورت در دسترس انتخاب شد.  02نفر كاربر و  02نفر )

نفس كوپر اسميت، فرم كوتاه مقياس  ابزارهاي مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه عزت

احساس تنهایی و پرسشنامه نئو )فرم كوتاه( بود. داده ها با روش تحليل واریانس چند متغيري 

درصد  59تحليل گردید. نتایج نشان داد در هر سه بعد احساس تنهایی  بين گروه ها در سطح 

نشان داد كه بين گروه ها از همچنين نتایج (. P<(0/05اطمينان تفاوت معناداري وجود دارد 

درصد اطمينان تفاوت معنی داري وجود  59نظر مولفه عمومی عزت نفس در سطح 

(. همچنين نتایج نشان داد در ابعاد روان نژندي، برون گرایی، دلپذیر بودن و P<(0/05دارد

درصد اطمينان تفاوت معنادار وجود  59مسئوليت پذیري افراد غير كاربر و كاربر در سطح 

 (.P<(0/05دارد 

شبكه هاي اجتماعی،  فيس بوك و وایبر، عزت نفس، احساس  اژگان کليدي:و

 .تنهایی، شخصيت

 

 

 

 

 
 

 

ل 
سا

ی )
ماع

جت
م ا

لو
ر ع

ی د
هش

ژو
ی پ

دها
کر

روی
ی 

علم
له 

مج
رم

چها
)

 

ره 
ما

ش
31  /

هار
ب

  7
31

1
 

ص
 /

 
31

1
- 

31
1

  

 2 مهدي صدقی،  1 روزنا اصغزنژاد
    .دانشگاه علوم تحقيقات تبریز،ایران روان شناسی بالينی، ارشد كارشناس 0
 .دانشگاه علوم تحقيقات تبریز،ایران روان شناسی بالينی، ارشد كارشناس 0

  نام نویسنده مسئول:

 روزنا اصغر نژاد

احساس تنهايی و صفات شخصيتی در  ،مقايسه عزت نفس

 کاربران و غيرکاربران شبکه هاي اجتماعی فيس بوك و وايبر
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 مقدمه
شبكه اجتماعی سایت یا مجموعه سایتی است كه به كاربرانی این امكان را می دهد تا عالقه مندي ها، افكار و فعاليتهاي خودشان را با 

دیگران به اشتراك بگذارند. به تازگی شبكه هاي اجتماعی تخصصی مثل فيسبوك و وایبر براي این امر راه اندازي شده است یكی از تاثيرات 

هاي اجتماعی شكل گيري مفاهيمی همچون صميميت و اعتماد در فضاي سایبر است. مفاهيمی كه در گذشته دستيابی و تحقق آن  شبكه

(.گرایش به سایت هاي شبكه اجتماعی در سراسر دنيا همچنان رو به رشد است. ميزان عضویت ایرانيان در 0950در حد یک رویا بود)اسالمی،

 0202اي اخير از افزایش قابل برخوردار بوده است به طوري در برخی گزارشات عنوان شده است كه در سال شبكه هاي اجتماعی در سال ه

 (.0202جمعيت ایران صرفا در شبكه اجتماعی فيسبوك عضو بوده اند)چن و سالی،  9/2در حدود 

است. احساس تنهایی را می توان نارسایی  یكی از متغيري هاي مورد بحث در گرایش به استفاده از شبكه هاي اجتماعی احساس تنهایی

(. اشر و 0555، 0یرو ضعف محسوس در روابط بين فردي دانست كه به تجربه نارضایتی از روابط اجتماعی منجر می شود)پونزتی و هوپ مه

بر خط، حضور نداشتن  (. افرادي كه احساس تنهایی می كنند، اینترنت یک محيط اجتماعی آرمانی، فراهم می كند. گمنامی0229ِ) 0پاكت

ترنتی نفيزیكی دیگران و رو در رو و واقعی ، نبودن تماس ها به كاربران تنها اجازه می دهد تا تعامل اجتماعی خود را كنترل كنند. ارتباطات ای

ارتهاي اجتماعی بازداري زدایی، خودافشایی، صميميت و خود عرضه گري را تسهيل می كند و همچنين عرصه اي براي ممارست و بهبود مه

. دفراهم می كند. اینگونه تسهيالت بر خط، در تركيب با كاهش اضطراب اجتماعی، به افراد تنها اجازه می دهد تا خود را آرمانی تر عرضه كنن

رند)بوت كار می ب به عالوه برخی از افراد تنها اینترنت را به عنوان راه فراري براي كاهش استرس و احساسات منفی مرتبط با احساس تنهایی به

( كه بر روي دانش آموزان 0930نتایج به دست آمده از پژوهش مشایخ و برجعلی ) (.0229، 9مارتين و شوماخر -؛ به نقل از ماراهان0222

انش انجام شده است، نشان دهنده این است كه بين احساس تنهایی باالي دختران و چت كردن رابطه معناداري وجود دارد، در حالی كه در د

آموزان پسر چنين رابطه اي وجود نداشت. دیگر یافته هاي آن ها نيز نشان داد كه بين احساس تنهایی و استفاده آموزشی از اینترنت رابطه 

 ( احساس تنهایی با افزایش استفاده از اینترنت همراه می باشد. 0225براساس مطالعه سليمی، جوكار و نيكپور) معناداري وجود ندارد.

س نيز به عنوان عامل تاثيرگذار در استفاده از شبكه هاي اجتماعی مطرح شده است. در دنياي واقعی یافتن افرادي مثل خود عزت نف

منوط به نزدیكی فيزیكی است، در حالی كه با توجه به ویژگی هاي اینترنت و ناشناس ماندن كاربر در اینترنت كه سبب می شود جو اجتماعی 

ط اجتماعی رودررو تهدید كننده به نظر برسد، شاید بتوان گفت افرادي كه عزت نفس پایين دارند، از اینترنت به عنوان اینترنت كم تر از رواب

له زراه گریز استفاده می كنند و به آن معتاد می شوند. بنابراین شاید بتوان گفت افرادي كه داراي عزت نفس پایين هستند، از اینترنت به من

 (.0930می كنند )ولس، ي راه گریز استفاده 

در تحقيقات گزارش شده است كه نوجوانانی كه عزت نفس پایينی دارند، نسبت به كسانی كه عزت نفس بيشتري دارند، تمایل به 

؛ استنفلد، اليسون و 0222،  4گذراندن زمان بيشتري در سایت شبكه هاي اجتماعی از خود نشان ميدهند)اليسون، استنفلد و المپ

  (.9،0223المپ

 تواند در وابستگی به اینترنت نقش داشته باشد ویژگيهاي شخصيتی باشند. برخی از به نظر ميرسد كه یكی دیگر از عواملی كه می

مشخصه هاي شخصيتی ممكن است پيش بينی كننده كاربرد اینترنتی باشد. براي مثال ميتوان گفت كه افرادي كه از بازبودن باالیی بر 

ش كنجكاوانه و تمایل آنها به ماجراجویی، ممكن است فعاليت اینترنتی به عنوان فرصتی براي جستوجوي تازگی، براي آنها خوردارند با رو

 (. افرادي كه از توافق باالیی برخوردارند اغلب به عنوان همراهان بسيار خوب وآسان در نظر گرفته می0952جذاب باشد)خانجانی و اكبري،

ماهيت خصومت آميز اینترنت، ممكن است آن را براي این افراد بسيار، جذاب سازد وایجاد دوستی اینترنتی را براي  شوند. برخی مواقع با فرض

( دریافتند كه استفاده ي روزانه از 0225) 2(. واندرآ، اوربيک، انجلز، اسكلت و واندن0،0220آنها تسهيل نماید)ویكرت، هيتنر،جامی و جنيفر

با سطح پایين رفاه فردي و استفاده ي اجباري از آن با ویژگيهاي شخصيتی درونگرایی، ناسازگاري و ثبات عاطفی  اینترنت به طور غيرمستقيم

 پایين، رابطه بسيار قوي دارد.

( در مطالعه خود نشان دادند كه عاملهاي شخصيت نقش مهمی در استفاده از شبكه هاي 0200وانگ، ليندا، جكسون و زانگ و سو )

. افراد برونگرا بيشتر آپدیت بوده و بيشتر كامنت شده و تمایل بيشتري به اضافه كردن دوستان جدید دارد و افرا نوروتيک از اجتماعی دارند

                                                           
1 - Ponzetti, Hopmeyer 
2 - Asher, Paquette 
3 - Morahan-Martin, Schumacher 

4 - Ellison, Steinfield, Lampe 

5- Steinfield, Ellison, Lampe 
6- Wickert. Hittner. Jamie & Jennifer  
7 - Van der Aa. Overbeek. Engels. Scholte. Meerkerk. Van den Eijnden 
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شبكه هاي آپدیت بيشتر به عنوان یكی از راههاي خودبيانگري استفاده می كنند. افراد توافق پذیر تمایل به ایجاد نظر بيشتر در پروفایل 

فراد با عزت نفس باال تمایل به اظهار نظر بيشتر در پروفایل دیگران دارند و افراد با گشودگی ذهنی و هيجان خواه به بازیهاي دیگران دارند و ا

آنالین در اینترنت عالقه دارند. با توجه به مطالب فوق پژوهش حاضر با هدف مقایسه ميزان عزت نفس، احساس تنهایی و صفات شخصيتی 

  بران شبكه هاي اجتماعی انجام شد.بين كاربران و غيركار

 

 روش پژوهش
مقایسه اي می باشد. جامعه آماري كليه افرادي هستند كه در شبكه هاي اجتماعی فيسبوك و وایبر عضو  -روش پژوهش حاضر علی

استفاده می كنند)راسل،  دوست مجازي در ارتباط بوده و از این شبكه ها 022هستند و به صورت روزانه نيم الی یک ساعت وبه تعداد حداقل 

نفر غير كاربر(به صورت نمونه در  02نفر كاربر فيسبوك و وایبر و  02نفر ) 002(. در این پژوهش حجم نمونه 3،0209راندال، برین و كریستال

 ي مورد استفادهابزارها .شدند همتاسازيسطح تحصيالت  با گروه آزمایش  و نيز از نظر سن، جنس ي غير كاربرجامعهدسترس انتخاب شد. 

 در پژوهش حاضر عبارتند از: 

ماده است و شيوه نمره گذاري این آزمون به صورت صفر و  93پرسشنامه عزت نفس داراي  پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت:

بازآزمون  -ونمی باشد. ميزان پایایی آن با روش آزم 20/2و براي دختران 50/2یک است. همبستگی ميان نمره هاي این آزمون براي پسران

( در 0935( روایی پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت را )رضایی، 0935به دست آمده است )رضایی، 50/2و براي دختران  52/2براي پسران 

به  0552گزارش داده شد) فورست،  20/2و اعتبار همزمان آن  23/2ذكر نموده است. ضریب پایایی باز آزمایی این آزمون 30/2تحقيق خود 

 (.0935از رضایی، نقل 

 

( 0224: این مقياس به وسيلة دیتوماسو، برانن و بست )عاطفی بزرگساالن -فرم کوتاه شدة مقياس احساس تنهايی اجتماعی

گویه و سه زیر مقياس احساس تنهایی رمانتيک، خانوادگی و اجتماعی است )دي توماسو و  09طراحی و تهيه گردید. این مقياس شامل 

گزارش كرده اند كه از همسانی درونی مناسب مقياس حكایت  52/2تا  32/2فان این مقياس، ضریب آلفاي كرونباخ را بين(. مؤل5،0224بست

و  34/2، 502( ضرایب آلفا براي زیر مقياسهاي احساس تنهایی رمانتيک، اجتماعی و خانوادگی به ترتيب برابر با 0952دارد. جوكار و سليمی)

 را گزارش كردند. 23/2

 

عامل بزرگ شخصيت، یعنی روان رنجورخویی، وجدانی بودن،  9مادهاي است كه  02این سياهه یک نسخه  هه پنج عاملی نئو:سيا

خرده مقياس  30/2)خرده مقياس توافق( تا  03/2برون گرایی، فراخ ذهنی و توافق را مورد سنجش قرار می دهد. همسانی درونی این سياهه از 

گزارش شده  30/2تا  09/2(. ضرایب بازآزمایی آن نيز در نمونه هاي ایرانی از 0550ست )كاستا و مک كري، روان نژندخویی گزارش شده ا

گزارش شده  00/2تا  90/2گزارش شده است. ضریب روایی آزمون از  32/2تا  25/2( و 0934، به نقل از امان الهی،  0930است)كيامهر، 

 (. 0550است)كاستا و مک كري،

ش بدین شكل بود كه ابتدا با كاربران دائمی شبكه هاي اجتماعی فيسبوك و وایبر ارتباط برقرار كرده و افراد داراي روش اجراي پژوه

مالكهاي وروي از قبيل داشتن تحصيالت دیپلم و باالتر، نداشتن بيماري روانپزشكی و معلوليت، تمایل به شركت در پژوهش، داشتن حداقل 

بوك یا وایبر وارد مطالعه شدند.. افراد مورد نظر از اهداف پژوهش آگاه شده و پرسشنامه هاي مورد پژوهش دوست در شبكه اجتماعی فيس 022

يل لبر روي این آنها اجرا گردید. افراد غير كاربر نيز بر حسب شرایط سنی، تحصيلی و تاهل و جنسيت با افراد كاربر همتاسازي شدند. براي تح

 اریانس چند متغيري استفاده شد.فرضيه هاي تحقيق از روش تحليل و

 

 يافته ها
 . زن بودند %9293مرد و  %4590نفر می باشد. بر اساس نتایج، از بين كل پاسخگویان  02تعداد نمونه آماري گروه كاربر و گروه غير كاربر 

 

 
 

                                                           
8  -  Russell, Randall., Brian, Crystal 

9 - DiTommasso, Best 
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 : آمار توصيفی کاربران و غير کاربران شبکه هاي اجتماعی در متغير هاي پژوهشی1جدول 

 انحراف استاندارد ميانگين گروه عزت نفسابعاد 

 عزت نفس عمومی
 11/1 11/22 غير کاربر

 31/1 34/21 کاربر

 عزت نفس خانوادگی
 22/1 4/4 غير کاربر

 22/1 6/4 کاربر

 عزت نفس اجتماعی
 22/1 2/3 غير کاربر

 16/1 16/3 کاربر

 11/1 36/4 غير کاربر عزت نفس شغلی

 12/1 14/4 کاربر 

 42/6 41/12 غير کاربر احساس تنهايی رومانتيک

 21/3 41/13 کاربر 

 احساس تنهايی خانوادگی
 21/4 21/11 غير کاربر

 62/4 26/11 کاربر

 احساس تنهايی اجتماعی
 22/4 34/2 غير کاربر

 11/4 16/14 کاربر

 روان نژندي
 44/1 1/22 غير کاربر

 21/1 21/22 کاربر

 برون گرايی
 26/6 31/42 کاربرغير 

 1/1 21/21 کاربر

 دلپذير بودن
 22/6 24/21 غير کاربر

 2/3 21/22 کاربر

 انعطاف پذيري
 11/1 24/22 غير کاربر

 33/3 34/21 کاربر

 مسئوليت پذيري
 12/6 6/44 غير کاربر

 12/2 1/21 کاربر

 

فرضيه هاي پژوهش از روش تحليل واریانس چند متغيري بهره هاي مربوط به با توجه به اینكه در پژوهش حاضر جهت تحليل داده

 هايها ،  همسانی ماتریسگرفته شده است. لذا جهت استفاده از این روش ابتدا مفروضه هاي اساسی این روش آماري یعنی تجانس واریانس

ن داد در هر سه متغير مفروضه ها برقرار است، بنابراین نتایج نشا بررسی قرار گرفته است.كوواریانس و نرمال بودن توزیع داده ها مورد -واریانس

 می توان جهت تحليل از تحليل واریانس چند متغير استفاده كرد. 

 : نتايج تحليل واريانس چند متغيري )شاخص المبداي ويلکز( 2جدول 

 مجذور ایتا (P)معناداري  درجه آزادي خطا درجه آزادي اثر مقدارF ارزش متغير

 253/2 205/2 004 4 250/9 520/2 عزنفس

 934/2 220/2 009 9 323/09 000/2 احساس تنهایی

 904/2 220/2 009 9 500/00 090/2 ابعاد شخصيت
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غير كاربر و ( معنی دار می باشد. در نتيجه گروه ها )0.05درصد اطمينان ) 59بدست آمده در سطح  Fبر اساس نتایج ،  نسبت

( در ابعاد عزت نفس، احساس تنهایی و ابعاد شخصيت با هم متفاوت بوده و تفاوت معناداري دارند.  پس از معناداري تحليل واریانش كاربر

چند متغيره به بررسی این موضوع می پردازیم كه كدام یک از متغير ها بصورت تک به تک بين گروه ها متفاوت است، كه نتایج در ادامه 

 آورده شده است. 

 : نتايج اثرات بين آزمودنی4جدول 

 

معنادار  > 29/2Pشود نتایج اثرات بين آزمودنی براي عزت نفس عمومی بين گروه ها سطح همانطور كه در جدول فوق مشاهده می

است. همچنين تایج اثرات بين آزمودنی براي احساس تنهایی رومانتيک، احساس تنهایی خانوادگی و احساس تنهایی اجتماعی بين گروه ها 

 يرمعنادار است. بر اساس نتایج اثرات بين آزمودنی براي ابعاد شخصيتی روان نژندي، برونگرایی، دلپذیر بودن، انعطاف پذیري و مسئوليت پذی

 بين گروه ها معنادار است.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع 

 تغييرات
 متغير وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات
F مقدار 

سطح 

 معناداري
 مجذور ایتا

 هگرو

 250/2 220/2 200/00 955/09 0 955/09 عزت نفس عمومی

 205/2 04/2 000/0 039/9 0 039/9 عزت نفس خانوادگی

 204/2 059/2 053/0 459/9 0 459/9 عزت نفس اجتماعی

 220/2 290/2 005/2 02/2 0 02/2 عزت نفس شغلی

 005/2 220/2 039/02 024/459 0 024/459 احساس تنهایی رومانتيک

 033/2 220/2 049/02 549/902 0 549/902 احساس تنهایی خانوادگی

 020/2 220/2 950/05 002/400 0 002/400 احساس تنهایی اجتماعی

 003/2 220/2 000/94 900/0239 0 900/0239 بعد روان نژندي

 929/2 220/2 390/92 523/0034 0 523/0034 بعد برون گرایی

 02/2 220/2 330/09 555/293 0 555/293 بعد دلپذیر بودن

 020/2 220/2 095/09 932/943 0 932/943 بعد انعطاف پذیري

 002/2 220/2 050/40 302/0095 0 302/0095 بعد مسئوليت پذیري
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 بحث و نتيجه گيري
نتایج نشان می دهد كه بين غير كاربران با كاربران در احساس تنهایی تفاوت معناداري  وجود دارد. این یافته با یافته هاي راسل و 

می توان همسوست.  (0229 )صادقيان( و 0222(،كاپالن )0200(، كالپيدو، كوستين و موریس)0200(، جاسون، بن و ليزا )0209همكاران )

 گردند می اینترنت در صميميت دنبال به دارند، انزجار روزمره خود زندگی از یا كنند می تنهایی احساس كه افرادي تماالًاح كه مطرح اینطور

 توجه است قابل جوانان و نوجوانان در افسردگی و تنهایی احساس افزایش و اینترنت از استفاده افزایش بين رابطه كه ميدهد نشان پژوهشها

 دیگران بيشتر ميخواهند از كه كسانی و ميكنند تنهایی احساس كه افرادي كه ميدهد نشان تحقيقات همچنين (.0222 همكاران، و )ساندرز

 از یا ميكنند تنهایی احساس كه افرادي احتماالً كه ميكند ( مطرح0220) شيهان (.0229ميكنند)مارشال، استفاده وبسایتها از كنند، فرار

 آن هفته در را كمی ساعات حتی كه افرادي دریافتند ميگردند. پژوهشگران اینترنت در صميميت دنبال به دارند، انزجار خود روزمره زندگی

 از اجتماعی، فرار انگيزه داراي افراد همچنين (.0555)كالينز، ميكنند را تجربه و افسردگی تنهایی احساس از باالیی ميزان می مانند، الین –

 كاربران روي پژوهش با (0222) آدامز و (. گونچار0555و لين، و پرادیپ ميكنند)كورگائونكر استفاده احساس تنهایی بر غلبه جهت وب

 )زمان كننده ارضا اجتماعی روابط وكاهش افسردگی و تنهایی افزایش احساس با اینترنت از اندازه از بيش استفاده دادندكه نشان اینترنتی

  .رابطه دارد الین( – آف

 و تنهایی انزوا این و شده تنهایی احساس باعث اینترنت از زیاد استفاده كه دادند نشان خود تحقيقات در (0539) همكارانو  كرونهوگ

 و علوي از نقل به 0220 ،02و كراگمن موریسون(شود  می فرد اجتماعی مهاراهاي كاهش و دیگران با افراد اجتماعی تعامل كاهش باعث

  می باشد. همراه اینترنت از استفاده افزایش با تنهایی احساس (0225سليمی، جوكار و نيكپور) مطالعه براساس .(0932هاشميان،

كسون وانگ، ليندا، ج اساس نتایج بدست آمده، بين ميانگين ابعاد عمومی گروه ها تفاوت معنی دار وجود دارد. این یافته با یافته هاي بر

همسو و با تحقيقات جاسون، بن و ليزا  (0220 فيليپ، بوت و الزنسكی) ؛ (0224جوینسون )( 0220گالون) و (، هنریچ0200و زانگ و سو )

ناهمسوست. نتایج در بحث رابطه ميزان عزت نفس و استفاده از شبكه هاي اجتماعی متفاوت و در برخی موارد متناقض  (0225(، رز )0200)

نمود. هم داشتن ارتباط عزت نفس با استفاده از شبكه هاي اجتماعی و هم عدم ي سكه را در این مورد می توان متصور واست در واقع هر دو ر

رابطه با آن . با اینكه بر اساس منطق موجود می توان تصور نمود كه افراد داراي اعتماد به نفس پایين بدليل احساس حقارت و ضعف در 

با شبكه هاي اجتماعی متصور گردد ولی با این حال می توان برداشت  ارتباطات واقعی بدنبال ارتباطات شبكه هاي مجازي باشند و رابطه منفی

نمود كه این احساس ضعف و حقارت نيز می تواند مانع استفاده از شبكه هاي اجتماعی به صورت گسترده گردد و این افراد انزوا و عدم تحرك 

 جزء افراد است اجتماعی شبكه سایت یک بوك فيساینكه  به توجه با و فعال بودن هرچند در شبكه هاي مجازي را نتوانند تجربه كنند.

 با سهمقای دردارند  دوست كه بيشتر كردند گزارش باال نفس داراي عزت افراد توجهی قابل طور به حال، این با كليدي آن محسوب می شوند.

 نزدیكی به منوط خود مثل افرادي یافتن واقعی دنياي در. ایده هایشان را به اشتراك بگذارند و افكار، تصاویر، پائين كه عزت نفس با افراد

 كم اینترنت اجتماعی جو شود می سبب كه اینترنت در كاربر ماندن ناشناس و اینترنت هاي ویژگی به توجه با كه حالی در است، فيزیكی

گریز  راه عنوان به دارند، از اینترنت پایين نفس عزت كه افرادي بتوان گفت برسد، شاید نظر به كننده تهدید رودررو اجتماعی روابط تراز

كنند  می راه گریز استفاده ي منزله به هستند، از اینترنت پایين نفس عزت داراي كه افرادي گفت بتوان شاید كنند. بنابراین می استفاده

 (. 0930)ولس،

یافته  و وایبر( تفاوت معناداري وجود دارد. این یافته بانتایج نيز نشان داد بين ابعاد شخصيتی گروه )افراد غير كاربر با كاربران فيسبوك 

(، وانگ، ليندا، جكسون و زانگ و سو 0223( بوت و فيليپس)0225(، واندرآ، اوربيک، انجلز، اسكلت و واندن)0535و كواستر) سوالنو هاي

در تبيين این یافته می توان مطرح نمود كه افراد روان رنجور به ( همسوست. 0202) همكاران و كورا و (0202وینيتزي ) و ( آميچاي0200)

خاطر اینكه در مناسبات اجتماعی واقعی بدليل ویژگی هاي تكانشی و عصبی بودن دچار مشكل هستند؛ از شبكه هاي اجتماعی و اینترنت 

 براي اهداف اجتماعی استفاده می كنند. 

 گفت ميتوان مثال باشد. براي استفاده از اینترنت و فضاهاي مجازي كننده یبين پيش است ممكن شخصيتی هاي مشخصه از برخی

 عنوان به اینترنتی فعاليت است ممكن ماجراجویی، به تمایل و كنجكاوانه روش با برخوردارند باالییگشودگی به تجربه از  كه افرادي كه

 (. 0530، كري مک)باشد  جذاب آنها براي جستجوي تازگی، براي فرصتی

 واقع در دهد. می افزایش استفاده از اینترنت  به را آنها گرایش احتمال كه دارند غيرسازشی شناختی رنجور، روان افراد رسد می بنظر

 و شود مى هدایت فرد تفكرى شناختى سبک با خود به مربوط افكار است. نژند روان افراد هاي ویژگی از خود دربارة شناختی تحریفهاي

 خود دربارة دیگر شناختى هاى تحریف جمله از داشت. خواهد تر طوالنى و شدیدتر اعتيادى كند، مى اینترنت دربارة زیادى فكر كه كسى

                                                           
10 - Morrison &Krugman  

http://www.rassjournal.ir/


 311 -311  ، ص3117 ، بهار31رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 شبكه هاي اجتماعی  به دسترسى با كند مى سعى فرد جهت بدین و است ضعيف تأیيدى خود و پایين شایستگى خود خود، به تردید شامل

 اینترنت و مورد در هيچ یا همه پاسخ یک زمينة در دنيا به مربوط افكار نماید. دریافت دیگران از كمترى تهدید با و تر مثبت هاى پاسخ

 حالى در داشت خواهد همراه به چيز همه بودن آن با بنابراین و است اینترنت او دوست تنها كند مى فكر فرد آن در كه است فضاهاي مجازي

 (.0930 صارمی، و )اميدوار داشت نخواهد دوست را او كس هيچ آن بدون كه

پژوهش حاضر داراي محدودیتهایی از جمله محدودیت در همتا سازي كامل و كنترل سایر ویژگی هاي نمونه در این پژوهش مانع از 

وان نتعميم كامل نتایج به جامعه مورد نظر می شود. به علت محدود بودن وقت و مشكالت اجرایی، تركيب جنسی نمونه پژوهش نيز به ع

متغير تاثيرگذار مورد بررسی واقع نشد. محدودیت دیگر استفاده از ابزارهاي خود گزارشی است. در نتيجه امكان سوگيري هایی وجود دارد؛ 

براي مثال ممكن است عده اي بهتر از آنچه هستند خود را نشان دهند یا نسبت به آنچه ابزار خود سنجی می سنجد، بينش درستی نداشته 

 باشند. 

شود با جستجوي علل ویژه اي از  گرایش به شبكه هاي اداري بتوان به نتایج مفيدتري رسيد و اثر براي تحقيقات آتی پيشنهاد می

 مثبتی براي استراتژي هاي درمانی آتی داشته باشندهمتا سازي كامل ویژگی هاي نمونه براي تعميم دادن دقيق یافته ها به جامعه مورد نياز

پيشنهاد می شود در تحقيقات آتی با همتا سازي كامل در سن، جنسيت و پایگاه اجتماعی و اقتصادي، این متغير را دقيق تر مورد است.لذا 

 عضویت در شبكه هاي اجتماعی بزرگساالن مورد بر مؤثر دیگر دیگر عوامل مطالعات انجام با شود می سنجش قرار داد. همچنين پيشنهاد

 گيرد قرار بررسی
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 مراجعمنابع و 
زندگی، نخستين كنگره ملی فضاي  مختلف ابعاد بر ها آن تأثيرات و اجتماعی هاي شبكه (، بررسی0950اسالمی، مروارید) [0]

 مجازي و آسيب هاي اجتماعی نوپدید، تهران، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی.

با رضایت  خانوادگی  و   فردي  عوامل و شخصيتی ویژگيهاي رابطه رسیبر(. 0934امان الهی فرد، عباس.) [0]

 .پایان نامه كارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهيد چمران اهواز اهواز، شهر دولتی اداره هاي كاركنان در زناشویی

اعی و عاطفی ژگی هاي روانسنجی فرم كوتاه مقياس احساس تنهایی اجتموی  (،0952جوكار، بهرام، سليمی، عظيمه، ) [9]

 .900-902(، 4)9مجله علوم رفتاري،  بزرگساالن،

(، 02)9تربيتی.  علوم فصلنامه. اینترنت به نوجوانان وابستگی و خواهی (. هيجان0952خانجانی، زینب واكبري، سعيده .) [4]

09-29. 

عنوان   به سابقه ي  خانوادگی  و  زندگی  فشارزاهاي  شخصيتی،   شناختی، عوامل  بررسی  (0930داودي، ایران ) [9]

برخی  اساس اختالل بر این  زیر گروههاي  مقایسه  و اجباري -وسواسی  اختالل به   ابتال هاي بين پيش

 ، پایاننامه  دكتري روانشناسی، دانشگاه شهيد  چمران اهواز. اهواز شهرستان  در پيشبين متغيرهاي

غيرشاغل.  زنان و زیمنس شيراز كارخانه در شاغل زنان بهداشت روان نفسبرعزت  ميزان (. تأثير0935رضایی، ليال. ) [0]

 .05-92(، 9)0،  سازمانی/صنعتی روانشناسی هاي تازه فصلنامه

نفس   عزت  و  سالمت روان با خواهی هيجان بين رابطه (. بررسی0930) .فصيح زاده نائينی، ميترا [2]

پایان نامه دوره كارشناسی ارشد، رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد  ارسنجان. واحد آزاداسالمی دانشگاه دانشجویان در

 .اسالمی واحد ارسنجان

بررسی رابطه احساس تنهایی با نوع استفاده از اینترنت در گروهی از دانش آموزان  (0930مشایخ، مریم و احمد برجعلی.) [3]

 .44-، 0، 9شناختی،  علوم هاي تازه دبيرستانی،

 انتشارات .حمامی صفوي حميرا اوحدي، بهنام قنادي، اهلل فضل ي ترجمه اینترنت. شناسی روان (،0930پاتریشا) ، ولس [5]
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