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چکيده

Abstract

شبکه هاي اجتماعي يکي از محبوب ترين بخش هاي فضاي مجازي
هستند که مي توانند تاثير بسيار زيادي بر زندگي فردي و اجتماعي
افراد داشته باشند .هدف از انجام اين پژوهش بررسي نقش احساس
تنهايي و ويژگيهاي شخصيتي در وابستگي به شبکه هاي اجتماعي
مجازي در دانشجويان بود .روش اين تحقيق از نوع همبستگي و شيوه
نمونه گيري در اين تحقيق طبقه اي متناسب بود .نمونه اي شامل
 275نفر از بين کليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي که در سال
تحصيلي  93-94در اين دانشگاه مشغول به تحصيل بودند ،انتخاب
شدند .داده هاي با استفاده از پرسشنامه هاي پنج عامل شخصيت نئو،
مقياس احساس تنهايي راسل و نسخه اصالح شده پرسشنامه اعتياد به
اينترنت يانگ جمع آوري شد و با استفاده از همبستگي پيرسون و
تحليل رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .ضرايب همبستگي
پيرسون نشان داد متغيرهاي احساس تنهايي ،برونگرايي ،باوجدان
بودن وروان نژندي با وابستگي به شبکه هاي اجتماعي مجازي رابطه
معنادار دارند .همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که احساس
تنهايي ،برونگرايي و روان نژندي پيش بيني کننده ميزان وابستگي به
شبکه هاي اجتماعي مجازي هستند.

Social networks are one of the most popular branches of
virtual networks that can have a great impact on people's
personal and social life. The aim of this study was to
investigate the role of loneliness and personality
characteristics in university students' dependence on
social networks. The method of this research was of
correlational type and sampling method was
proportionate stratified sampling. A sample of 275
students studying in Islamic Azad University of Yazd in
the academic year of 93-94 was enrolled. Data was
collected using the NEO-Five Factor Inventory,
Loneliness Scale of Russell and modified version of
Young's Internet Addiction Scale. Data analysis was done
using Pearson correlation and regression analysis.
Pearson correlation coefficients show that there is a
significant relationship between the variables of
loneliness,
extroversion,
neuroticism
and
conscientiousness with dependence on social networks.
Although, regression analysis results showed that
loneliness, extroversion and neuroticism predict the
extent of dependence on social networks.

واژه هاي کليدي :ويژگيهاي شخصيتي ،احساس تنهايي ،وابستگي به
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dependence on virtual social networks
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مقدمه
در سالهاي اخير صدها ميليون نفر از کاربران اينترنت عضو صدها شبکه اجتماعي مختلف شدهاند .شبکه هاي اجتماعي ،محل
گردهمايي صدها ميليون کاربر اينترنت است که بدون توجه به مرز ،زبان ،جنس و فرهنگ ،به تعامل و تبادل اطالعات مي پردازند .در
واقع شبکه هاي اجتماعي براي افزايش و تقويت تعامالت اجتماعي در فضاي مجازي طراحي شده اند (پمپک 1و همکاران .)2009 ،شبکه
هاي اجتماعي مجازي از زمان ظهور در اواخر دهه  ،90در روند تکالي خود تا سال  2003و تاکنون به واسطه ايجاد امکان برقراري ارتباط
سريع و همزمان و غيرهمزمان ،دسترسي به حجم زيادي از اطالعات و انتشار گسترده آن کاربردهاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي
Pempek
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روش
روش پژوهش مطالعه حاضر ،توصيفي و از نوع همبستگي بود .جامعه ي آماري اين پژوهش شامل کليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي
واحد يزد در سال تحصيلي  93-94بود که تعداد کل آنها برابر با  15993نفر مي باشد  .با استفاده از فرمول کوکران تعداد حجم نمونه
برابر با  275در نظر گرفته شد .شيوه نمونهگيري در اين تحقيق طبقهاي متناسب بود که دانشجويان با توجه به هشت دانشکده موجود و
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و اجتماعي بسياري را در اين زيست جهان جديد رقم زده و توجه ميليونها کاربر را از سراسر دنيا به خود جلب نموده اند(شهابي و بيات،
.)1391
با توجه به گسترش روزافزون استفادهکنندگان از شبکه هاي اجتماعي و آسيب هايي که در نتيجه عدم استفاده صحيح از اين شبکه ها
وجود خواهد داشت ،پي بردن به عواملي که زمينه ساز وابستگي به شبکه هاي اجتماعي مجازي است ،الزم و ضروري مينمايد.
به دليل کاربرد فردي از اينترنت و شبکه هاي مجازي در محيط خانه ها ،فرد آرام آرام از جمع خانواده محروم ميشود و فضاي
گفتگوهاي خانوادگي که اصلي ترين فضاي جريان يافتن مفاهيم خانوادگي است ،کم کم از ميان مي رود و به فرد گرايي که يکي از ويژگي
هاي دنياي مدرن است دامن مي زند (سلطاني فر .)1389 ،امروزه در متون روان شناختي تنهايي را شامل عناصر اصلي و مهمي مانند
احساس نامطلوب فقدان يا از دست دادن همدم ،جنبه هاي ناخوشايند و منفي روابط از دست رفته و از دست دادن رابطه با ديگري در
نظر ميگيرند (دي جان گيرولد و کامفولوس 1985 ،1به نقل از زربخش بحري ،راشدي و خادمي .)1391 ،اين وضعيت زماني به وجود مي
آيد که ميان روابط بين فردي مطلوب و روابطي که فرد در حال حاضر دارد ،شکاف وجود داشته باشد (پپال و پرلمن 1982 ،2به نقل از
زربخش بحري ،راشدي و خادمي )1391 ،و ناشي از اين ادراك است که ارتباطات اجتماعي فرد برخي از انتظارات او را برآورده نمي کند
(دهشيري و ديگران .)1387 ،تحقي قات نشان داده اند که ضعف در پيوندهاي خانوادگي از عوامل مهم و انکارناپذير اعتياد به اينترنت در
نوجوانان است .در حقيقت ،نوجواناني که از تماس هاي اجتماعي کناره گيري مي کنند ،از اينترنت به عنوان ابزاري براي فرار از واقعيت
استفاده مي کنند (ليم ،باء و کيم .)2004 ،3از اينرو به نظر ميرسد احساس تنهايي مي تواند يکي از عوامل موثر در وابستگي به شبکه هاي
اجتماعي نيز باشد.
از سوي ديگر يکي ديگر از عواملي که مي تواند در وابستگي به شبکه هاي اجتماعي نقش داشته باشد ويژگيهاي شخصيتي است.
ويژگيهاي شخصيتي ،صفات پايداري هستند که از موقعيتي به موقعيت ديگر چندان تغيير نمي کنند .آنها گرايشهاي باثبات و بادوام
پاسخدهي به شيوه يکسان به محرکهاي مختلف ميباشند و مي توانند ،پيشبيني کنندة رفتار فرد در موقعيتهاي مختلف باشند (شولتز 4و
شولتز .)1388 ،اين ويژگيها ميتوانند فرد را در برابر برخي اختالالت آسيب پذير سازند .نظرية پنج عاملي شخصيت امروزه يکي از جامع
ترين نظريات در عرصة مطالعه شخصيت مي باشد که متشکل از پنج عامل بزرگ شخصيتي روان نژندگرايي ،5برونگرايي ،6با وجدان بودن،7
انعطاف پذيري 8و خوشايندي 9است .به لحاظ نظري بين عامل رواننژندگرايي و اعتياد به اينترنت ،فصول مشترك و همپوشي زيادي وجود
دارد ،درحالي که بين سازه هاي نظري برون گرايي و با وجدان بودن از يک طرف و اعتيادبه اينترنت از طرف ديگر ،تباين و تضاد ديده
مي شود (يانگ و راجرز.)1998 ،10
در مجموع با وجود اينکه جمعيت استفاده کننده از شبکههاي اجتماعي مجازي غالباً افراد جوان هستند که تعداد آنها نيز در حال
افزايش است اما اطالعات کمي درباره متغيرهايي وجود دارد که باعث وابستگي افراد به اين شبکه ها ميشود .در نتيجه هدف از انجام
پژوهش حاضر بررسي نقش احساس تنهايي و ويژگيهاي شخصيتي در ميزان وابستگي به شبکه هاي اجتماعي مجازي ميباشد.
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تعداد دانشجويان هر دانشکده بصورت تصادفي انتخاب شدند و به پرسشنامه هاي پنج عامل شخصيت نئو ،مقياس احساس تنهايي راسل و
نسخه اصالح شده پرسشنامه اعتياد به اينترنت يانگ پاسخ دادند.
پرسشنامه  5عاملي شخصيت :کوستا و مک کري در سال  1989فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملي را براي سنجش پنج عامل اصلي

مقياس احساس تنهايي راسل :1اين مقياس توسط راسل اپيالئو و کارولين اي کاترونا )1980( 2از دانشگاه کاليفرنيا ساخته شد و
تجديد نظر شده مقياس اصلي  UCLAمي باشد و از  20سوال تشکيل شده است (راسل .)1980 ،پايايي آزمون به روش باز آزمايي توسط
راسل ،پيلوا و فرگوسن 0/89 ،)1978( 3گزارش شده است (به نقل از حق شناس .)1388 ،همچنين راسل پيلوا و کورتونا ،)1980( 4پايايي
اين آزمون را در باز آزمايي مجدد  0/78گزارش کردند .لتيشا و همکاران (( )1980به نقل از ميردريکوند )1378 ،براي ارزيابي پايايي ،اين
مقياس را بر روي  237دانشجو اجرا کردند اين مقياس جديد داراي پايايي  0/94بود .در مطالعه لتيشا و همکاران (( )1980به نقل از
ميردريکوند )1378 ،همبستگي مقياس هاي جديد و اصلي  0/91گزارش شد .اين پرسشنامه داراي  20سوال مي باشد که بر اساس مقياس
ليکرت (هرگز ،به ندرت ،گاهي ،هميشه) به ترتيب از  1تا  4به آنها نمره تعلق مي گيرد که کمترين نمره  20و بيشترين نمره  80مي باشد.
نسخه اصالح شده پرسشنامه اعتياد به اينترنت يانگ :جهت سنجش ميزان وابستگي به شبکه مجازي از نسخه اصالح شده پرسشنامه اعتياد
به اينترنت يانگ استفاده شده است .با مشورت اساتيد و صاحبنظران به تغيير گويه هاي پرسشنامه اعتياد به اينترنت يانگ اقدام شد .سپس
براي سنجش ميزان اعتبار اين پرسشنامه از اعتبار صوري استفاده گردي ده است به اين صورت که گويه ها در مرحله نهايي توسط چند
استاد مجرب مورد تأييد قرار گرفت .براي سنجش ميزان پايايي ،اين پرسشنامه را بر روي  100نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد شهر يزد
اجرا شد که آلفاي کرونباخ آن برابر با  0/76بدست آمد .اين پرسشنامه شامل  20سوال مي باشد که بر اساس مقياس ليکرت (هرگز ،خيلي
کم ،کم ،متوسط ،زياد و خيلي زياد) به ترتيب صفر تا  5نمره گرفتند که کمترين نمره صفر و بيشترين نمره  100مي باشد.
براي تحليل يافته ها از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد .داده ها با استفاده از نوزدهمين ويرايش نرم
افزار  SPSSمورد تحليل قرار گرفت.

يافته ها
در جدول ،1نمرات ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي احساس تنهايي ،ويژگيهاي شخصيتي و وابستگي به شبکه هاي اجتماعي
مجازي ارائه شده است.
جدول  :1ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي پژوهش
متغير

ميانگين

انحراف استاندارد

احساس تنهايي

49/465

6/33
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Dun Russel; Letitia A.Peplau and Carolina. Ectrona
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شخصيت طراحي کردند (گروسي فرشي .)1380 ،اين پرسشنامه داراي  60ماده است که پاسخ هاي آن به صورت طيف ليکرت  5درجه
اي (از کامال مخالف تا کامال موافق) است و صرفاً پنج عامل اصلي شخصيت را مي سنجد ،در حاليکه فرم بلند آن عالوه بر پنج عامل ،ابعاد
سي گانه آن را نيز مي سنجد .روش ساخته شدن اين مقياس به اين صورت بود که با استفاده از روش تحليل عوامل  12پرسشي را که بر
روي هر پنج عامل بيشترين ضريب بار را داشتند ،انتخاب شدند .همبستگي بين فرم کوتاه و فرم بلند از  0/75براي باوجدان بودن تا 0/89
براي روان آزرده گرايي متغير بود .اعتبار بازآزمايي در دامنه اي بين  0/86تا  0/90قرار داشت .همچنين همساني دروني زيرمقياس ها در
نمونه مورد مطالعه از  0/74تا  0/89متغير بود (روشن چسلي و ديگران )1385 ،نئو به بسياري از زبان هاي دنيا ترجمه و اعتباريابي شده
است و در ايران نيز مي توان به پژوهش روشن ( )1385و پاکدامن و همکاران ( )2002اشاره کرد.
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وابستگي به شبکه هاي اجتماعي مجازي

10/13

65/92

ويژگيهاي شخصيتي

برونگرايي

33/81

8

انعطاف پذيري

38/99

5/86

دلپذيري

40/86

4/61

باوجدان بودن

40/22

6/48

نمرات مربوط به رابطه بين متغيرها توسط ضريب همبستگي مورد بررسي قرار گرفت.
جدول  :2ضريب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش
2

متغيرها

1

 -1وابستگي به شبکههاي
اجتماعي مجازي

1

 -2احساس تنهايي

**0/545

1

 -3رواننژندي

**0/413

**0/296

1

 -4برونگرايي

**

**

**

-0/46

3

-0/259

 -5انعطاف پذيري

0/089

0/108

*

 -6دلپذيري

0/108

**

0/169

**

 -7باوجدان بودن

*

**

-0/171

0/145

*

4

0/211

0/339
0/283

-0/152

5

7

6

1
-0/078

1

**

**

0/333

**

0/204

*

-0/155

0/121

1
*

0/148

1
**P<0.01

*P<0.05

در اين پژوهش براي تحليل استنباطي دادهها ،از تحليل رگرسيون به منظور پيش بيني وابستگي به شبکه هاي اجتماعي مجازي بر
پايه ويژگي هاي شخصيت و احساس تنهايي استفاده شد.
جدول  :3ضرايب رگرسيون چندگانه ميزان وابستگي به شبکه هاي اجتماعي براساس احساس تنهاي و متغيرهاي شخصيتي
پيش بين

R

R2

F

0/674

0/454

75/02

احساس تنهايي
برونگرايي
روان نژندي

B

Beta

T

Sig

0/635

0/397

8/26

0/0001

-0/391

-0/308

-6/57

0/0001

0/516

0/231

4/86

0/0001

از مجموعه متغيرهاي وارد شده در معادله رگرسيون 3 ،متغير مستقل احساس تنهايي ،برونگرايي و رواننژندي تأثير معنيداري بر
متغير وابستگي به شبکه هاي اجتماعي مجازي داشتهاند.
با استفاده از واريانس ترکيب خطي متغيرهاي مستقل ميتوان  44/8درصد از واريانس وابستگي به شبکه هاي اجتماعي را توضيح داد.
مابقي تغييرات متغير وابسته به دليل پيچيده و چند بعدي بودن متغير وابستگي به شبکه هاي اجتماعي و همچنين به حساب نيامدن
برخي از متغيرهايي است که بر اين متغير تأثيرگذار هستند.
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پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش احساس تنهايي و ويژگيهاي شخصيتي در وابستگي به شبکه هاي اجتماعي مجازي در دانشجويان
انجام شد .ضرايب همبستگي پيرسون نشان داد وابستگي به شبکه هاي اجتماعي مجازي با احساس تنهايي ،روان نژندي و با وجدان بودن
رابطه مثبت و با برونگرايي رابطه منفي دارد .تحليل رگرسيون نشان داد که از بين اين متغيرها احساس تنهايي ،برونگرايي و روان نژندي،
وابستگي به شبکه هاي اجتماعي مجازي را پيش بيني کردند.
مطالعات مشابهي در زمينه احساس تنهايي انجام شده است .يافته هاي مشايخ و برجعلي ( )1382نشان داد ميان احساس تنهايي در
دانش آموزان دختر دبيرستاني و استفاده از اينترنت رابطه معني داري وجود دارد .يانگ )1996( 1در زمينة اعتياد به اينترنت دريافت که
افرادي که بيش از حد از اينترنت استفاده مي کنند ،تنها ،خسته ،افسرده ،بدون عزت نفس و درونگرا هستند .يافته هاي (مراهان مارتين
و شوماخر )2003 ،2نشان داد که ميان اعتياد به اينترنت و احساس تنهايي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد .افراد هنگامي که از جامعه
اطرافيان بريده شده و ارتباطشان با اطرافيان کم يا قطع مي شود بيشتر به اينترنت و شبکه هاي مجازي رو ميآورند و سعي مي کنند اين
خالء احساس تنهايي و ارتباط کم و واقعي با اطرافيان را با ارتباط با شبکه هاي مجازي پر کنند .اين افراد خالء ارتباط رودررو و چهره به
چهره را با گراي ش به شبکه هاي اجتماعي مجازي پر مي کنند .در نهايت اين احساس تنهايي و وابستگي به شبکه هاي مجازي به يکديگر
وابسته مي شوند .به اين صورت که هر چه فرد احساس تنهايي بيشتري مي کند اين تنهايي را با استفاده از شبکه هاي اجتماعي مجازي
پر مي کند و برعکس هرچه بيشتر تر ا ز شبکه هاي اجتماعي مجازي استفاده مي کند دايره ارتباطش با اطرافيان و جهان واقعي کمتر و
کمتر شده بنابراين احساس تنهايي وي بيشتر مي شود.
يافته ها همچنين نشان داد ميان وابستگي به شبکه هاي مجازي و برونگرايي رابطه معني دار و منفي وجود دارد .اين يافته با مطالعه
خانجانخاني و اکبري ( ،)1390بهشتيان ( ،)1391تمنايي فر و ديگران ( ،)1391نيتيا و جوليوس ( ،)2005لندرز و بوري ،)2006( 3هاردي
و ييتي )2007( 4و گامبور و واس )2008( 5نيز همخواني دارد .افراد برون گرا داراى رفتارى گرم و دوستانه ،مردم دوستى ،جسورانه ،فعال
بودن ،در جست و جوي تهيج و داراي هيجان هاي مثبت مي باشند .اين ويژگي ها به خوبي نشان مي دهند که چرا رابطه برون گرايي با
وابستگي به شبکه هاي اجتماعي مجازي منفي است .بنظر مي رسد که درون گراها به دليل عدم عالقه زياد به زندگي جمعي و ترجيح
تنهايي بيشتر آماده وابستگي باشند تا برون گراها .صرف وقت زياد براي حضور در گروه هاي مجازي الزمه اش دوري از روابط انساني مي
باشد که با ويژگي هاي افراد برون گرا منطبق نيست .برونگراها از نظر فيزيکي و زباني بيشتر فعاالند ،از بودن با مردم لذت مي برند ،زندگي
پر تحرکي دارند و از جمع شدن با ديگران لذت مي برند از اينرو ارتباطات واقعي را ترجيح ميدهند.
يافته ديگر پژوهش حاضر نشان داد ميان وابستگي به شبکه هاي مجازي و ويژگي روان نژندي ارتباط وجود دارد .اين يافته با يافته
هاي پوررمضان ( ،)11385هنرپروران و رفاهي ( ،)1385شايق و ديگران ( ،)1388خانجانخاني و اکبري ( ،)1390تمنايي فر و ديگران
10
( ،)1391بهشتيان ( ،)1391ديويس ،)2001( 6شاپيرا 7و ديگران ( ،)2003ها 8و ديگران ( ،)2006هاردي و تي )2007( 9و گامبور و واس
( )2008نيز همخواني دارد.
از جمله ويژگيهاي اشخاص رواننژند اين است که هيجانات منفي از جمله غم ،خشم ،کمرويي و احساس گناه بيشتري نسبت به
ديگران تجربه مي کنند .همچنين درجه انطباق ضعيفتري با ديگران دارند و از نظر عاطفي بيثبات هستند .از اينرو به نظر ميرسد حضور
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در شبکههاي اجتماعي مجازي براي اين افراد اضطراب کمتري را نسبت به ارتباطات رو در رو ايجاد ميکند .از سوي ديگر تحريف هاى
شناختى اين افراد درباره خود از جمله ترديد به خود ،خود شايستگى پايين و خود تأييدى ضعيف منجر به اين مسئله ميگردد که آنها از
گروه هاي مجازي پاسخ هاى مثبت تر و با تهديد کمترى دريافت نمايد.
با توجه به نتايج بدست آمده مي توان نتيجهگيري کرد بين احساس تنهايي ،صفات شخصيتي افراد و آسيبپذيري آنها در برابر
وابستگي به شبکههاي اجتماعي مجازي رابطه وجود دارد.

19
1398  فروردین ماه،34  شماره پیاپی،1  شماره،8  سال،رویش روان شناسی

Downloaded from frooyesh.ir at 16:59 +0330 on Thursday November 14th 2019

Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8(1), 2019

Landers, R. N., & Bury, J. L. (2006). Five factor of big and narrow personality Traits in relation internet usage. J Computer
in Human Behavior, 22(2), 437-51.
Lim, J. S., Bae, Y. K., & Kim, S. S. (2004, August). A learning system for internet addiction prevention. In Advanced
Learning Technologies, 2004. Proceedings. IEEE International Conference on (pp. 836-837).
Morahan-Martin, J., & Schumacher, P. (2003). Loneliness and social uses of the Internet. Computers in Human Behavior,
19(6), 659-671.
Nithya, H. M., & Julius, S. (2007). Extroversion, neuroticism and self-concept: their impact on internet users in India.
Computers in Human Behavior, 23(3), 1322-1328.
Pempek, T., & et al. (2009), “College students' social networking experiences on Facebook”, Journal of Applied
Developmental Psychology, 30: 227–238.
Russel, D. (1980). The measurement of loneliness. In lone liness: A sourcebook jof current thory, research and therapy, by
peplau, A & perlman,S. New yprk: Wiley Interscience.
Russell, D. (1982). The Measurement of Loneliness', in L.A. Peplau & D. Perlman (eds) Loneliness: A sourcebook of current
theory, research, and therapy. New York: Wiley Interscience.
Shapira, N. A., Lessig, M. C., Goldsmith, T. D., Szabo, S. T., Lazoritz, M., Gold, M. S., & Stein, D. J. (2003). Problematic
internet use: proposed classification and diagnostic criteria. Depression and anxiety, 17(4), 207-216.
Young, K. S. (1996). Psychology of computer use: XL. Addictive use of the Internet: a case that breaks the stereotype.
Psychological reports, 79(3), 899-902.
Young, K. S. (1998). Caught in the net: How to recognize the signs of internet addiction--and a winning strategy for recovery.
John Wiley & Sons.

20

Downloaded from frooyesh.ir at 16:59 +0330 on Thursday November 14th 2019

بررسي نقش احساس تنهايي و ويژگيهاي شخصيتي در پيش بيني وابستگي به شبکه هاي اجتماعي مجازي در دانشجويان
The study of the role of loneliness and personality characteristics in dependence on virtual social networks

