
      

هر، دوم دبستان مسعود دهقان آموزش و پرورش شهرستان قائمش یهآموزگار پا ی،آموزش یارشد تکنولوژ یکارشناس یدانشجو

 kosar.j.5213@gmail.com  یرانمازندران، ا
 

 

 

    آموزان های اجتماعی مجازی در دانشهای شخصیتی و اعتیاد به شبکهرابطه تیپ                                   

ییدوره ابتدا                                          

                                                                                                                                                 

 کوثر جوهری

 

 

 چکیده

یی دوره ابتدا آموزانانشدهای اجتماعی مجازی در های شخصیتی و اعتیاد به شبکهتیپحاضر با هدف تعیین رابطه پژوهش 

، شامل امعه آماریگی و جانجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی؛ از لحاظ ماهیت، توصیفی و از نظر روش، همبست

 ،(2007تاباچنیک و همکاران )بود. مطابق با  1400-01در سال تحصیلی  شهرقائمشهرستان  دوره ابتداییآموزان کلیه دانش

های یپرم کوتاه تفی استاندارد هاگیری، پرسشنامهانتخاب شدند. ابزار اندازه در دسترسگیری نفر به روش نمونه 111 تعداد

با بود.  (1395ان )احمدی و همکارهای اجتماعی مجازی خواجه اعتیاد به شبکهو ( 1986کری )شخصیتی کوستا و مک

 تیپداری بین معنی مثبت ها نشان داد رابطه، یافته=05/0داری و در سطح معنی 23SPSSنرم افزار  گیری ازبهره

بطه منفی راچنین، مد دارد. هوجوآموزان دوره ابتدایی های اجتماعی مجازی در دانشو اعتیاد به شبکه آزردهروان شخصیتی

پذیری )خوشایندی( و پذیری )باز بودن به تجربه(، توافقگرایی، انعطافبرون های شخصیتیی بین تیپدارمعنی

. بنابراین، وجود داردیی آموزان دوره ابتداجازی در دانشهای اجتماعی مو اعتیاد به شبکه شناسی )پیرو وجدان بودن(وظیفه

لی موثر در عامخصیتی شهای آموزان وابسته است و تیپدانش های شخصیتیهای اجتماعی مجازی به تیپاعتیاد به شبکه

جدی  طوربهاید که ب ب شدهآموزان دوره ابتدایی محسوهای اجتماعی مجازی در دانشکنترل و کاهش اعتیاد به شبکهجهت 

 خانواده، مدرسه و جامعه قرار گیرد.مورد توجه 

 .اییدوره ابتد، اجتماعی مجازیهای اعتیاد به شبکه، های شخصیتیتیپ واژگان کلیدی:                      

 

 

 

 

 

 

 

Journal of Applied Research      

in Management and 

Humanities 

 

                                                    
 پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی فصلنامه

    159الی151،  صفحات1401بهار ، ششمشماره  ،سوم سال

    ISSN:2783-2236                                    https://j.armh.ir 



 1401/ بهار  ششمفصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی / سال سوم/ شماره  /152

 

 مقدمه 

شناختی، دستیابی آسان به آخرین مکانی و عدم محدودیت جغرافیایی و جمعیتدر زیست بوم جدید، دنیای مجازی با بی

(. فضای مجازی )سایبری(، قلمروی وسیع، 1394شود )لطیفی و فالحی، اطالعات، تکثر داشتن و هم زمانی از دنیای واقعی جدا می

گیری، ابزاری برای گرچه اینترنت از همان روزهای اولیه شکل .هایی داردها و محدودیتها، آسیببدیع و بکر است که فرصت

برقراری ارتباطات بین فردی و بین گروهی بوده، اما، طی یک دهه گذشته، شاهد رشد و توسعه شکل جدیدی از تعامالت مجازی 

راهم آوردن امکاناتی چون قابلیت ساخت پروفایل شخصی، توانایی ارسال پیام خصوصی و ایم که با فهایی بودهدر قالب سایت

اند شرایط ارتباط ارزان و سریعی را برای میلیون ها نفر در سرتاسر جهان د به لیست دوستان و غیره توانستهکامنت، اضافه کردن افرا

کند که های مجازی به آنجایی هدایت میمردم را در عرصه شبکه (. در واقع، اینترنت1392به وجود آورند )نوغانی و چرخ زرین، 

مردم بتوانند همدیگر را مالقات کرده و تعامل داشته باشند. از همین رو، امروزه اینترنت بسیاری از خدمات اینترنتی را گسترش داده 

رسد فرد شخصیت خود جتماعی به نظر میهای اهای اجتماعی بوده است. در عرصه شبکهترین رشدها، شبکهاست. یکی از گسترده

(. 1396)بذرافشان و همکاران، شان را در آن به ثبت برسانندگیرد که افراد دیگر باید شخصیترا مانند لوحی دیجیتالی در نظر می

ست واقعی ها ممکن ادهند. هر چند که این اندیشهفضایی است که افراد اغلب اندیشه خود را ترویج می مجازی شبکه اجتماعی

های رغم این که سازندههای خود معرفی شوند. علینباشند و حتی شرکت کنندگان ممکن است با اطالعات غیر واقعی در پروفایل

خواهند که با صداقت مشخصات واقعی خود را ثبت کنند، با این حال، کاربران با درجات مختلفی های اجتماعی از کاربران میشبکه

بلکه به  ،گویندکه دروغ می های اجتماعی نه ایندهند. کاربران در فیسبوک و دیگر شبکهکار را انجام می از درستی و صحت این

های اجتماعی مجازی در به وجود آوردن شکل جدیدی از (. توانایی شبکه2002، 1هامبورگر-دهند )آمیچایحقیقت آب و تاب می

ها شده است. به بررسی موضوعات مختلف اجتماعی در رابطه با این شبکهاجتماعات انسانی، باعث جلب توجه پژوهشگران زیادی 

گیری روابط اجتماعی در میان های مجازی بر کیفیت شکلها به بررسی نحوه تأثیرگذاری شبکهای از پژوهشدر این میان، دسته

تواند در هایی است که میی از عاملهای شخصیتی یکرسد ویژگی(. به نظر می1392زرین، اند )نوغانی و چرخجوانان پرداخته

(. در حقیقت، محققین معتقدند که استفاده 1394های اجتماعی مجازی تأثیرگذار باشد )قاصدی مرکیه و همکاران، استفاده از شبکه

(. چرا که شخصیت یک عامل برجسته در فهم این 2002هامبورگر، -های مجازی مرتبط با شخصیت است )آمیچایاز شبکه

است که چرا مردم در دنیای مجازی )اینترنت( رفتاری مشابه رفتار دنیای واقعی دارند. ارتباط بین شخصیت و استفاده از  موضوع

های مختلف شخصیت در در بین مدل(. 2002، 2هامبورگر و وینیتزکی-های مختلف بیان شده است )آمیچایاینترنت در نظریه

جامعی نسبت به انسان دارد و تقریبا تمام صفات مورد اشاره در میان عامه مردم و های اخیر، مدل پنج عاملی شخصیت، دید دهه

-رنجوری، بروناین مدل پنج بُعد اصلی روان (.2004، 3کریمککوستا و گیرد )برمی های شخصیتی را درهای علمی تیپنظریه

 (.2000، 4الن و همکارانراد معرفی کرده است )شناسی را در شخصیت افپذیری و وظیفهگرایی، گشودگی در برابر تجربه، توافق

پذیری میزان توافق در گرایی شامل کمیت و شدت تعامل با افراد دیگر و میزان اجتماعی بودن یک شخص است. توافقبرون

کوشی و پذیری، سختشناسی، بعدی است که میزان مسئولیتدهد. وظیفهاندیشه، احساسات و عمل نسبت به دیگران را نشان می

های رنجوری نیز شامل خصوصیاتی مانند اضطراب، افسردگی، پرخاشگری و هر گونه هیجانکند. روانگرا بودن را توصیف میهدف

ها و ارزشها، عملپذیری(، قوه تخیل، زیبایی شناسی، احساسات، ایدهشود و گشودگی نسبت به تجربه )تجربهتند و ناخوشایند می
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، مدل پنج عاملی یک طبقه بندی گسترده از شخصیت است. در عبارت دیگر (. به2010، 1پروین و کرون) کندتوصیف میها را 

آزرده است که تمایل فرد به تجربه اضطراب، کند. اولین صفت روانصفت جدا می واقع، این مدل شخصیت انسان را به پنج

ایی است که نشان دهنده تمایل به اجتماعی بودن، جرات گرکند. صفت دوم برونخصومت، برانگیختگی و افسردگی را برجسته می

پذیری )باز بودن به تجربه( است که نشان دهنده تمایل فرد به در طلبی، پرانرژی بودن و صمیمی بودن است. سومین عامل انعطاف

دن و لذت بردن از طلبی، استقالل در قضاوت، کنجکاو بوهای جایگزین برای کارهای خود، اندیشیدن، تنوعنظر گرفتن روش

های رفتار فردی است که تمایل به مورد پذیری )خوشایندی( یکی دیگر از جنبهباشد. صفت چهارم توافقهای هنری میفعایت

اعتماد واقع شدن، شخصیتی دلسوز، بخشندگی، مهربانی، همدلی، نوع دوستی و اعتمادورزی و متعامل در کارها است. صفت پنجم 

وجدان بودن( است که نشان دهنده درجه ای از یک فرد سخت کوش و وسواسی، منظم بودن، کارا بودن، خود شناسی )پیرو وظیفه

های اجتماعی پژوهش رز (. در ارتباط با شخصیت و شبکه1390ماهی و همکاران، چشمهمداری است )عیسائیبخشی و پیشرفتنظم

باشد. در شناسی میفیسبوک و صفات برونگرایی، روان آزرده و وظیفه دهنده ارتباط نسبی بین رفتار در( نشان2009) 2و همکاران

پذیری با میزان استفاده از ( نشان دادند ویژگی شخصیتی برونگرایی و توافق2012) 3گواداگنوو  پژوهش دیگری موسکانل

های میزان استفاده از شبکهشناسی با پذیری و وظیفههای شخصیتی انعطافهای مجازی دارای ارتباط معکوس و ویژگیشبکه

( نشان داده شد که بین ویژگی شخصیتی برونگرایی و کیفیت 1394مجازی ارتباط مستقیم دارند. در پژوهش فالحی و لطیفی )

( نشان دادند بین عامل روان آزردگی و اعتیاد به 1390وجود دارد. خانجانی و اکبری ) های مجازی رابطه مستقیمیاستفاده از شبکه

پذیری، برونگرایی با اعتیاد به اینترنت رابطه معکوسی دار و بین عوامل وظیفه شناسی، توافقترنت نوجوانان رابطه مستقیم و معنیاین

-ارتباط معنی( مشخص شد که 1388ق )پذیری با اعتیاد به اینترنت رابطه وجود ندارد. پژوهش شایچنین بین انعطافوجود دارد. هم

وجود دارد. در نوجوانان پسر رابطه  و نوجوانان دختر و پسر در کل خویی و اعتیاد به اینترنت در نوجوانان دخترداری میان روان رنجور

 یرفتار یوابستگ ینوع ینترنت،به ا یاداعت بنابراین، معنی داری میان خوشایندی و وظیفه شناسی با اعتیاد به اینترنت به دست آمد.

در طول زمان هستند که  یدارپا یصفات یتیشخص یهایژگیو و دنکن یا مشکالت از آن استفاده ممقابله ب یبرا گاها دافرااست که 

 ییفضا تواندیبلکه م ،ندیستالزاما مضر ن یمجاز یاجتماع یکه فضا این و کنندینم یچندان ییرتغ یگرد یتبه موقع یتیاز موقع

 ینا هاییژگینرمال و عالم بودن به و یتیاستلزامات آن که داشتن شخصکه  باشد به شرط آن نیز هایجهت ابراز توانمند یعوس

سو و  یکاز آن از  یمندو بهره ورحض ییآموزان در مورد نحوه استفاده، چراآموزش دانش ،هاست از قبل محقق شده باشدشبکه

 یو آموزش یفرهنگ هاییگذار یاستدر س تواندیم یگرد یاز سو یارتباط یدشدن با فرهنگ جد یاروها جهت روآموزش خانواده

 ینها شکست خورده و در چنشبکه یندر برابر رشد قارچ گونه ا توانیم یادیبن یهالحاظ گردد. چرا که در صورت نداشتن برنامه

طرح با عنایت به موارد م .یرفتپذ یزرا ن یاجتماع یهاشبکه ییمحتوا هاییسینتئور یفرهنگ یو چرا چونیتسلط ب یدبا یطیشرا

های پیشین و با توجه به این که اینترنت به منزله یک دهکده جهانی الکترونیکی بخشی از زندگی روزمره را بر اساس پژوهش شده،

کند و توانسته است تغییراتی محسوس در زندگی اجتماعی افراد ایجاد کند و به تشکیل داده است نقشی حیاتی در زندگی بازی می

شناختی و جغرافیایی به شکل مجازی با های نژادی، جنسیتی و محدودیت های جمعیته فراتر از ویژگیها اجازه داده است کآن

رنجورخویی، یکدیگر تعامل برقرار کنند. نتیجه این که اعتیاد به اینترنت با برخی از صفات شخصیتی نوجوانان از جمله روان

 ههای دوران ابتدایی که با شروع تحوالت گسترویژگی ،در عرصه اجتماعی جا کهاز آنخوشایندی و وظیفه شناسی ارتباط دارد. 

ها و تواند منبع دشواریفیزیولوژیکی، شناختی، هیجانی و اجتماعی همراه است، به عنوان یک دوره پرتنش شناخته شده است و می
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و آنان را بیش از سایر افراد در معرض  باشد داشتهآموزان به همراه های جدیدی باشد که گاهی مشکالتی را نیز برای دانشتجربه

با توجه به نتایج  ،چنین(، هم1394)لطیفی و فالحی،  کشاندهای مجازی و به سوی شبکه دهدو روحی قرار  خطرهای جسمی

ی، های اجتماعی مجازهای شخصیتی و کیفیت استفاده از شبکهمختلف گزارش شده توسط پژوهشگران در مورد رابطه بین ویژگی

-های اجتماعی مجازی در دانشهای شخصیتی و اعتیاد به شبکهاین پژوهش در صدد است به این مساله بپردازد که آیا بین تیپ

 شهر رابطه وجود دارد؟آموزان مقطع ابتدایی شهرستان قائم

 

 روش

جایی که در آن از جانب از آنهای توصیفی و ها از نوع پژوهشآوری دادهپژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی؛ از نظر گرد

پذیری )باز بودن به تجربه(، گرایی، انعطافآزرده، برونهای شخصیتی: روانتیپبین )گونه دستکاری در متغیر پیشپژوهشگر، هیچ

نظر آزمایشی است. از گیرد، طرح پژوهش از نوع غیرصورت نمی شناسی )پیرو وجدان بودن(پذیری )خوشایندی( و وظیفهتوافق

در سال تحصیلی دوره ابتدایی شهرستان قائم شهر آموزان باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشروش تحقیق، تحقیق همبستگی می

به صورت انجام شد. این فرمول  ( 2007) 1و همکاران فرمول پیشنهادی تاباچنیکبر اساس برآورد حجم نمونه  است. 00-1399

8m + 50  N ≥ که در آن، است N م نمونه وحج M  ،متغیر  5در این پژوهش چون تعداد متغیرهای مستقل است. بنابراین

، برای اطمینان از مناسب و کافی بودن حجم نمونه، با این حالنفر.  90حجم نمونه برابر است با ، مستقل وجود دارندبین یا پیش

درصد افت  30چون ممکن است تعدادی از پاسخگویان به طور کامل به همه پرسش های مندرج در پرسشنامه ها پاسخ ندهند )

پرسشنامه  111 . در نهایت،که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند شدنفر در نظر گرفته  117نمونه(، تعداد نمونه برابر 

ساخته( به شرح زیر از دو پرسشنامه استاندارد )پیشگیری متغیرها نیز مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت اندازه

 استفاده شده است:

( طراحی و 1986) 3کریتوسط کوستا و مکهای شخصیتی فرم کوتاه تیپ : پرسشنامه2های شخصیتیپرسشنامه تیپ

پذیری گرایی، انعطافرنجورخویی )نوروزگرا(، برونهای اصلی شخصیت یعنی روانسواالت این پرسشنامه زمینهتالیف شد. 

گویه است که  60دهند. این مقیاس شامل پذیر( را مورد ارزیابی قرار میشناسی )مسئولیتپذیری )سازگار( و وظیفه)منعطف(، توافق

ای درجه 5ها در قالب مقیاس نگرش سنج لیکرت دهی به این گویهود دارد. پاسخگویه وج 12های شخصیت، برای هر یک از تیپ

نمره و کامال  4نمره؛ موافقم،  3نمره؛ نظری ندارم،  2نمره؛ مخالفم،  1باشد، به طوری که در پاسخ به گزینه کامال مخالفم، می

گذاری عکس است. یعنی، کامال ان رنجورخو، این نمرهشخصیت رو های مربوط به تیپشود. اما، در گویهنمره کسب می 5موافقم، 

از  های شخصیتیفرم کوتاه تیپ روایی سازه پرسشنامه( 1395در پژوهش بنیسی ) نمره دارد. 5نمره و کامال مخالفم  1موافقم 

بر اساس  رسشنامه نیز. پایایی پطریق تحلیل عاملی و روایی محتوایی و صوری طبق نظر اساتید روان شناسی مورد تایید قرار گرفت

چی زاده شانهگزارش شد. در پژوهش حسین 86/0تا  68/0های شخصیتی مورد سنجش بین ضریب آلفای کرونباخ برای تیپ

به دست آمد که تایید کننده پایایی مناسب و مطلوب آن است.  90/0( محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای کل سواالت برابر 1400)

 دهد.های شخصیتی را نشان میهای پرسشنامه با هر یک از تیپ، تناظر گویه1جدول 

 

 

 

                                                      
1. Tabachnick et al. 
2. Big Five Factor Personality Questionnaire(NEO-FFI) 
3. Costa & McCrae 



 

 155/ ییابتدا دوره آموزاندر دانش یمجاز یاجتماع یهابه شبکه یادو اعت یتیشخص هاییپرابطه ت  

 
 : تناظر ویژگی های شخصیتی با گویه های پرسشنامه 1جدول 

 شماره گویه ها تعداد گویه متغیر ها ردیف

 56و  51، 46، 41، 36، 31، 26، 21، 16، 11، 6، 1 12 روان رنجورخو 1

 57و  52، 47، 42، 37، 32، 27، 22، 17، 12، 7، 2 12 برونگرایی 2

 58و  53، 48، 43، 38، 33، 28، 23، 18، 13، 8، 3 12 انعطاف پذیری 3

 59و  54، 49، 44، 39، 34، 29، 24، 19، 14، 9، 4 12 توافق پذیری 4

 60و  55، 50، 45، 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5 12 وظیفه شناسی 5

اد به زمون اعتیجازی از آمهای اجتماعی : به منظور سنجش اعتیاد به شبکهمجازیهای اجتماعی پرسشنامه اعتیاد به شبکه

 سؤال و ابعاد آن شامل 23ای ( استفاده شد. این آزمون دار1395های اجتماعی مبتنی بر موبایل خواجه احمدی و همکاران )شبکه

های ( و روابط اجتماعی )گویه16-19های )گویهرلی (، خودکنت10-15های )گویه (، مدیریت زمان1-9های عملکرد فردی )گویه

ی که در پاسخ به باشد، به طورای میدرجه 5رت ها در قالب مقیاس نگرش سنج لیکدهی به این گویهپاسخ باشد.(، می23-20

نمره کسب  5 موافق، مالنمره و کا 4 ای موافق،نمره؛ تا اندازه 3نمره؛ نظری ندارم،  2ای مخالف، نمره؛ تا اندازه 1گزینه مخالف، 

هر یک از ابعاد، مجموع نمرات هر  باشد. اگر درمی 115و باالترین نمره  23شود. به این ترتیب در این پرسشنامه، کمترین نمره می

 گیرند. بر این اساس،( قرار می5و بیشینه:  1های همان بخش تقسیم شوند، نمرات پرسشنامه در بازه )کمینه: بخش بر تعداد گویه

ل عملکرد عام 4امه متشکل از بر اساس تحلیل عامل اکتشافی روایی سازه پرسشن خواهد بود. 3نقطه برش یا میانگین نظری برابر 

 ند. جهت تایید پایایی، روشبندی شددسته 47/57کنندگی بینیفردی، مدیریت زمان، خودکنترلی و روابط اجتماعی، با توان پیش

رسشنامه، به دلیل استحکام پبوده است. لذا این  92/0طریق فرمول کرونباخ )ضریب آلفا( برابر همسانی درونی محاسبه شده از 

همکاران،  احمدی وهخواجت )سنجی مناسب، قابلیت بکارگیری توسط پژوهشگران مختلف را داراسهای روانساختار عاملی و ویژگی

1395.) 

در سطح  PSSS 23افزاری  و آمار استنباطی از طریق برنامه نرمهای آمار توصیفی ها از روشبرای تجزیه و تحلیل داده

ویان و متغیرهای پژوهش شناختی پاسخگهای جمعیتکه برای توصیف ویژگیطوری( استفاده شد. بهα=05/0درصد ) 95اطمینان 

حاصل از نمونه  یم اطالعاتتعمت جه های آمار توصیفی فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد.از شاخص

 به جامعه آماری نیز از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

 

 هایافته

یت مورد نسیت اکثرشناختی نشان داد که جهای جمعیتهای توصیفی فراوانی و درصد فراوانی، ویژگیبر اساس شاخص

و متوسط استفاده آنان از د( درص 34نفر معادل  38) سومها، درصد( و پایه تحصیلی اکثریت آن 59نفر معادل  66) دخترمطالعه، 

 است.درصد(  83نفر معادل  92)اعت در هفته س 7-10های اجتماعی مجازی بین شبکه

های پطالعه )تیمای مورد های مرکزی و پراکندگی )کمینه، بیشینه، میانگین و انحراف استاندارد( متغیره، شاخص2جدول 

 دهد.نشان می را آموزانهای اجتماعی مجازی( در دانششبکهشخصیتی و اعتیاد به 
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 های اجتماعی مجازیهای شخصیتی و اعتیاد به شبکهتیپمتغیرهای های مرکزی و پراکندگی : شاخص2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین بیشینه کمینه تعداد متغیرها 

 35/7 92/23 60 12 111 روان رنجورخو

 74/4 28/43 60 12 111 برونگرایی

 44/4 08/44 60 12 111 انعطاف پذیری

 70/5 88/47 60 12 111 توافق پذیری

 51/5 40/49 60 12 111 وظیفه شناسی

 83/0 13/3 5 1 111 های اجتماعی مجازیاعتیاد به شبکه

 

برابر است  به ترتیب پذیریتمسئول و سازگار، منعطف ،گرابرون ،روان رنجورخو های شخصیتیتیپمیانگین نشان داد ، 2جدول 

ن ( و کمتری40/49) پذیرمسئولیت شخصیتی تیپ . بیشترین میانگین تعلق دارد به40/49و  88/47، 08/44، 28/43، 92/23با: 

با  تاسبرابر ای اجتماعی مجازی هاعتیاد به شبکه (. از طرفی، میانگین92/23) روان رنجورخو شخصیتی تیپ میانگین تعلق دارد به

13/3. 

-روان یتیهای شخصتیپ بین )مستقل(پیش سمیرنوف برای سنجش نرمال بودن متغیرهایا-مقادیر آزمون کولموگوروف

 نشان داد در سطح عی مجازیهای اجتمااعتیاد به شبکه مالک )وابسته( و پذیرمسئولیت و سازگار، منعطف ،گرابرون ،رنجورخو

قدار م.( از Sigطح معناداری )متغیرها از یک توزیع نرمال برخوردار هستند، چرا که مقدار س کلیه(، α=05/0درصد ) 95اطمینان 

05/0 =α.بزرگتر است ، 

عتیاد به ا و پذیرسئولیتم و سازگار، منعطف ،گرابرون ،رنجورخوروان های شخصیتیتیپ، میزان و جهت رابطه بین 3جدول 

 دهد.نشان میرا آموزان در دانش های اجتماعی مجازیشبکه

 : بررسی همبستگی بین عوامل شخصیتى و اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی3جدول 

 شاخص های آماری متغیرها

 داریسطح معنی ضریب همبستگی تعداد مالک پیش بین

  خوییروان رنجور
 

 هایاعتیاد به شبکه
 اجتماعی مجازی

111 50/0 000/0 

 000/0 - 79/0 111 برونگرایی

 000/0 - 51/0 111 انعطاف پذیری

 000/0 - 59/0 111 توافق پذیری

 000/0 - 63/0 111 وظیفه شناسی

جود همبستگی خطی را و( مبنی بر عدم 0H(، داده ها فرض صفر )α=05/0درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان ، 3جدول     

( Sig.=000/0داری )طح معنیسدهند، چرا که را مورد تایید قرار میدار ( مبنی بر وجود همبستگی معنی1Hرد و فرضیه پژوهش )

داری بین رابطه مثبت معنینمود  توان ادعادرصد می 95( کوچکتر است. بنابراین، با اطمینان α=05/0بینی شده خطا )از مقدار پیش

-ارد. همدایی وجود ان دوره ابتدآموزدر دانش های اجتماعی مجازیو اعتیاد به شبکه( خوییروان رنجور) آزردهروان شخصیتی تیپ

پذیری )خوشایندی( و پذیری )باز بودن به تجربه(، توافقگرایی، انعطافبرون های شخصیتیداری بین تیپچنین، رابطه منفی معنی

 د دارد.جووآموزان دوره ابتدایی در دانش های اجتماعی مجازیو اعتیاد به شبکه شناسی )پیرو وجدان بودن(وظیفه
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 گیرینتیجهو بحث 

آموزان های اجتماعی مجازی در دانشهای شخصیتی و اعتیاد به شبکهتیپاین پژوهش با هدف اصلی شناخت همبستگی بین 

( و خوییروان رنجور) آزردهروان شخصیتی داری بین تیپرابطه مثبت معنیها نشان داد که انجام شده است. یافتهدوره ابتدایی 

های داری بین تیپچنین، رابطه منفی معنیآموزان دوره ابتدایی وجود دارد. همهای اجتماعی مجازی در دانشاعتیاد به شبکه

و اعتیاد به  شناسی )پیرو وجدان بودن(پذیری )خوشایندی( و وظیفهپذیری )باز بودن به تجربه(، توافقگرایی، انعطافبرون شخصیتی

بذرافشان و همکاران های نتیجه به دست آمده با نتایج پژوهش ن دوره ابتدایی وجود دارد.آموزاهای اجتماعی مجازی در دانششبکه

-آمیچای (،1388شایق ) (،1392نوغانی و چرخ زرین )(، 1394قاصدی مرکیه و همکاران ) (،1394لطیفی و فالحی )(، 1396)

دهد از میان ابعاد های این مطالعه نشان میباشد. یافتههمسو می (2002هامبورگر و وینیتزکی )-آمیچای و (2002هامبورگر )

های اجتماعی مجازی را تواند تمایل به استفاده از شبکه، بعد شخصیتی روان آزردگی میابتداییآموزان مختلف شخصیتی در دانش

تر باشند، کمتر تمایل به استفاده از اسشنو یا وظیفه تر، سازگارتر، منعطفترگراآموزان برونهر اندازه دانش از سویی،افزایش دهد. 

گرا دارای رفتاری گرم و دوستانه، مردم دوست، جسورانه، فعال، در جست و کنند. افراد برونهای اجتماعی مجازی پیدا میشبکه

استفاده زیاد از  گرایی بادهند که چرا رابطه برونها به خوبی نشان میاین ویژگی  .باشندهای مثبت میجوی تهیج و دارای هیجان

گراها به دلیل عدم عالقه زیاد به زندگی جمعی و ترجیح تنهایی، بیشتراز رسد که درونهای مجازی معکوس است. بنظر میشبکه

های مجازی، دوری از روابط های مجازی دارند. الزمه صرف وقت زیاد در شبکهگرا آماده گرایش به استفاده از شبکهافراد برون

شناسی، وظیفه پذیری، سازگاری وانعطاف چنین با افزایش هم. گرا منطبق نیستهای افراد بروناشد که با ویژگیبانسانی می

ریزی داشتن، بودن، برنامههای این افراد دقیقیابد. از ویژگیهای مجازی کاهش میاحتمال گرایش افراد به استفاده از شبکه

های مجازی توانند زمان خود را بدون هدف در شبکهاین، این گونه افراد نمیابربن .باشدکوشی و تالش برای پیشرفت میسخت

 اجتماعی هایشبکه اعتیاد بهبا  این تیپ های شخصیتیسپری کنند و وقت خود را اتالف کنند که توجیه کننده رابطه معکوس بین 

ها به عقب  دارد که نادیده گرفتن هر یک از آنها و امکانات فراوانی ها، قابلیتگرچه فضای مجازی فرصت. باشدمجازی می

های هایی نیز به دنبال دارد. مشکالتی نظیر درگیری با خانواده، افت تحصیلی، دوستیشود، آسیبماندگی یک کشور منجر می

جا  از آن .استنامشروع و اختالل در ارتباط عادی روزمره از جمله این موارد خواهد بود که نتیجه آن افسردگی و احساس تنهایی 

اندرکاران امر تعلیم و تربیت و زنگ خطری است تا دستمجازی نقش دارد،  های اجتماعیشبکه اعتیاد بهدر  گیکه روان آزرد

توانند شخصیت روان آزردگی را پرورش های اجتماعی میتواند دوسویه باشد یعنی هم شبکهکه این رابطه می آگاه باشند ها خانواده

های شناختی درباره خود از دهند. تحریفهایی را ترجیح میفاده کنندگان تنها و افسرده بیشتر چنین شبکهدهند و هم است

های شناختی دیگر درباره خود شامل تردید به خود، خود شایستگی پایین و خود های افراد روان آزرده است. از جمله تحریفویژگی

های مثبت تر و با تهدید کمتری از دیگران ا دسترسی به دنیای مجازی پاسخکند بتأییدی ضعیف است و بدین جهت فرد سعی می

گناه، اضطراب، احساس  دریافت نماید. از سوی دیگر افراد روان آزرده دارای عواطف منفی باالیی هستند. آنان گرایش به افسردگی،

ها بستر که حمایت اجتماعی دارند که این ویژگیناامنی، احساس تنهایی، خجالتی بودن و عدم داشتن کنترل بر محیط و نداشتن شب

های مجازی سازد. چرا که از طریق شبکهها فراهم می های دفاعی ناکارامد مانند گرایش به اینترنت را در آناستفاده از روش

ینترنتی، جایگزینی بنابراین داشتن روابط ا .دهنداحساس تنهایی و نداشتن کنترل بر محیط و عدم وجود شبکه حمایتی را کاهش می

بر خانواده و مدرسه است که برای واکسینه کردن این افراد در برابر  ،لذا. شودبرای تجارب مثبت و روابط سودمند و پایدار قلمداد می

های اجتماعی تالش مضاعفی در شکل گیری تفکر مستقل و نقاد داشته باشند. چرا که این افراد به راحتی با سیل تبلیغاتی ویروس

زمینه الزم را برای به همریختگی شخصیتی و تسلیم شدن در برابر  شوند معموالها همراه میبر شبکهو محتوای پنهان و نامعت
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ها خواهند داشت و بنابراین زودتر به وادی انحرافات گسیل خواهند شد. هر چند صرفا بر اساس رابطه مشاهده شده نابسامانی

شناسی باالیی داشته باشند، توان باالتری را پذیری و وظیفهورش دادن افرادی که انعطافتوان قضاوت قطعی داشت اما پرنمی

آموزان از جهت ارتباطات مجازی موفق، ایجاد خواهد کرد. در پژوهش حاضر به منظور بررسی متغیرهای پژوهش در دانش

واقعی خودداری کرده و پاسخ غیر واقعی داده باشند.  نامه استفاده گردید، در نتیجه ممکن است برخی از افراد از ارائه پاسخپرسش

تواند بر نتایج تحقیق های فردی آنها در درک سواالت نیز میآموزان هنگام پاسخ دادن به سواالت و تفاوتحاالت روانی دانش

با توجه  و احتیاط به عمل آید. در نتیجه در تعمیم نتایج نهایت دقت تأثیرگذار بوده باشند که کنترل آنها از توان پژوهشگر خارج بود

با توجه به تعداد و  ،چنین تری دارد. همدهد و رابطه علیتی نیاز به مطالعات قویبه نوع مطالعه، نتایج صرفا همبستگی را نشان می

گیری ی با نمونهمطالعات دیگر شودپیشنهاد میو نتایج  هاگیری در تعمیم نتایج باید احتیاط کرد. با توجه به محدودیتنحوه نمونه

آموزان در . آموزش دانششودبزرگ تر و متنوع از نظر مقاطع تحصیلی جهت بررسی رابطه متغیرهای ذکر شده در این مطالعه انجام 

ها جهت رویارو شدن با فرهنگ جدید ارتباطی از مندی از آن از یک سو و آموزش خانوادهمورد نحوه استفاده، چرایی حضور و بهره

توان های بنیادی میهای فرهنگی و آموزشی لحاظ گردد. چرا که در صورت نداشتن برنامهتواند در سیاست گذاریمیسوی دیگر 

های چون و چرای فرهنگی تئوریسینها شکست خورده و در چنین شرایطی باید تسلط بیدر برابر رشد قارچ گونه این شبکه

ای صرفا های اجتماعی مجازی مسئلهجا که اقبال کودکان و نوجوانان از شبکهاز آن های اجتماعی را نیز پذیرفت.محتوایی شبکه

 ها خانواده بهکنجکاوی و سرگرمی دارد، پرسه زنی، نیست و گاها جنبه  و تحصیلی در جهت یادگیری و پیشرفت تحصیلی فناورانه

مدارس توصیه می شود نظارت دقیق و هوشمندانه نسبت به رفتار کودکان و نوجوانان در فضای مجازی اعمال شود تا از هرگونه  و

  گزند و آسیبی در امان بمانند.
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