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 چكيده

تالش  و پردازديمشخصیتي جوانان  هایویژگي اجتماعي مجازی در هایشبکه تأثیراین پژوهش به بررسي 

 و م ا دارن د    رفتاره ای  يده  شکلمجازی چه جایگاهي در  هایشبکهدهد که  این پرسش پاسخبه  کنديم

  شونديمدر جوانان  شخصیتي هایویژگياجتماعي موجب تغییر  هایشبکهاینکه آیا 

مقایس ه   به شخصیتي نئو، هایویژگياستاندارد  از آزمونفرضیه با استفاده  پنج ،هاپرسشجهت پاسخ به این 

مج ازی   ه ای ش بکه و وج دان گرای ي ب ین جوان اني ک ه از       تواف    ،برونگرایي ،دگيگشو روان نژندگرایي،

و ط ر    از ن و  توص یفي  پ ژوهش   ای ن  است. شدهپرداخته، کنندنميفاده و جواناني که است کنندمياستفاده 

جامعه آماری آن کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واح د   دو هست مقایسه ای(-عليرویدادی )تحقی  آن پس 

نس بي   یاطبق ه ب ه روش   یریگنمونهکه  هست نفر 231نمونه طب  فرمول کوکران  و حجم وم و تحقیقاتعل

 شخص یتي نئ و،   ه ای ویژگ ي  از پرسش نامه اطالع ات   یآورجمع جهت خاب شد.متناسب با حجم مطالعه انت

 ب ر تأکی د   اب   يو اس تنباط توصیفي  یهالیتحلحیطه  و دردها داده لیوتحلهیتجزجهت  همچنین شد. استفاده

نت ایج   نیت ر عم ده است ک ه   ها نمودهداده وتحلیلتجزیهدو گروه مستقل اقدام به  Tمفروضات مدل آماری 

بین متغیر  و ارتباط وجود رابطهو  دشدهییتأفرضیه گشودگي  غیرازبهاین پژوهش  هایفرضیه کلیه از:عبارتند

تحقی    متغی  ر مس  تقل  ( وی  ي و وج  دان گرای  يگرا تواف    ،برونگرای  ي روان نژن  دگرایي،تحقی    )وابس  ته 

عنادار بودن رابطه متغیرها در فرضیه گشودگي م ولي به اثبات رسیده است. ( نیزاجتماعي مجازی هایشبکه)

 .باشنديمیکساني برخوردار  ياز گشودگگردید که هر دو گروه  و ثابتتاییدنشده 

                                                 
ایران ، آشتیان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد آشتیان دانشکده علوم انساني، ،علوم ارتباطات یاراستاد .1
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 هيجاني، يثباتيب خصيتي،ش هایيژگیو اجتماعي مجازی، هایشبکه :واژگان کليدی

 بودن يوجدان ،توافق ،يگشودگ ،یيبرونگرا

 مقدمه

مختلف در ارتباط با فضای مجازی نشان داده است  یهاحوزهدر  گوناگون یهاپژوهش

بیشتر کاربران اینترنتي  شناخت موفقیت در دنیای مجازی، یهاجنبه نیترمهمکه یکي از 

وب جهت استفاده بهینه از این فضا و پیشگیری از تا به این طری  بتوان محیطي مطل است

 (1،2001هاوکینز.)ارائه دادمنجربه انحطاط کاربران شودنیزتوانديمعواملي که 

بسزایي بر عقاید و تفکرات مربوط به  تأثیرشخصیتي همواره  هایویژگيالگوی 

 نظرانبصاحاز روانشناسان و  خاطرجمعيهمین  به داشته است. هارسانهاز  گیریبهره

 برحسبرابطه و تعم  در فضای مجازی را  اندکرده سعي عقاید مربوط به شخصیت،

جدیدی  هایفرصتبر این باورند که فضای مجازی  هاآن صفات شخصیت تبیین نمایند.

 .دهدميبرای نمایش و معرفي شخصیت در اختیار کاربران قرار 

فرد عادی  یك ،گرددميتي فرد خجالتي تبدیل به یك آدم معاشر یك در این فضا،

و  گرددميمتزلزل به یك فرد قدرتمند تبدیل  و یك فرد شودميتبدیل به یك فرد جذاب 

. افراد وابسته قادرند تا گرددميتبدیل به آدمي اجتماعي  ریگگوشه تیشخصیك 

 یيهاجنبهاز روبرویي با چنین  خودآگاهاز خودشان را ارائه کنند که در حالت  یيهاقسمت

بازی خود  یهاتیباشخصبه شکل نزدیکي  همچنین متنفر بوده و یا وحشت دارند،

در مواجهه  نفسعزتو افزایش  تأییدبه این وسیله حس  هاآن چراکه کنندمي یهمانندساز

 (1331تارکل،) .اندکردهمجازی را تجربه 

مختلف  هایجنبهتا دسترسي به  دارندميبه افراد، یك وسیله بیاني عرضه  هانقاب

از احساسات  ایدامنهتا  دهندميشخصیت خود را تجربه کند و به افراد این امکان را 

خل  یك نقاب شخصیتي  نیهمچن نسبت به دیگران را گسترش دهند، شدهبیانو  شدهتجربه

ذهني به یك  ازلحاظتا خود را  دهدمياین امکان را  ردساختگي به ف هایلقباز طری  

 بازندگي متناقض تغییر دهد. در اکثر مواقع یك نقاب روی خط،شخص جدید روی خط 
                                                 
1. Hawkins 
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کیفي متفاوت با دنیای واقعي است.  ازلحاظوجود متن محور محض  یك واقعي فرد است:

در توسعه هویت نقش دارند که  همگي و نژاد، سن ،جنسیت وضعیت اقتصادی و اجتماعي،

از بین  زمینهپسمواردی در  چنین فضای مجازی، در .سازدميبنیان تعامالت میان فردی را 

 .باشندميتمام ساکنین دنیای مجازی برابر  چراکه رودمي

و یا برای  ناشناخته هایالیهو هاهویتاست که فضای مجازی برای تعریف  چنیناین

پنهان  هایالیهاست. برخي مواقع  شدهتبدیلدرون افراد  شدهسرکوبتولید گوناگوني 

فرهنگي و اجتماعي در دنیای  هایمحدودیتجوانان به علت همان شخصیتي است که 

نوشتن و اغلب  واسطهبهو اکنون در فضای مجازی  هستآن  فرونشاندنواقعي مجبور به 

 (2004امیرابراهیمي،) .سازندميرا فاش و آشکار  آن تحت نام مستعار،

ینترنتي و که برای شناخت بهتر کاربران ا ماندنميبر این اساس جای تردید باقي 

 شناخت بر عملکرد آنان، تأثیرگذاری درنهایتو هاآنرفتار  بینيپیش زیاداحتمالبه

 ،1،2001تسیا) .آیدميبه شمار  مؤثرصیتي این کاربران از عوامل مهم وشخ هایویژگي

در این زمینه حساسیت پرداختن به این  شدهانجامبرخي تحقیقات  ( چنانچه2،2000نكیوانس

 .کندمي تأییدز موضو  را نی

و امکاناتي  هاكیتکنکتاب خود به نام استیگما به توصیف  ( در1314گافمن )

از خویش استفاده  رشیپذقابلکه افراد از آن برای ارائه تصویری مطلوب و  پردازديم

رفتاری و شخصیتي خود در فضای  هایویژگي. توصیف مجازی که کاربران از کنندمي

برای  تالش تبیین کرد. هاگزارهبا توجه به این  توانيمرا  ندآوريمچت روم به عمل 

انتخابي و گاه  توصیف ،گفتگو اولیه از مخاطب، شناسایي اطالعات، درگرفتن يدستشیپ

رفتاری و شخصیتي و نشان دادن همدردی و  هایویژگيو یا نادرست از برخي  زیآممبالغه

 دهندهنشان یهانهیزم ازجمله اطب،همسویي برای جلب پشتیباني و حمایت عاطفي مخ

 نقاب ای یاصفحهروی  افراد برای نمایش یاصحنهپشت یهايآمادگتدارکات و 

 (31ص  ،1،1330گافمن) خود هستند. شخصیتي

                                                 
1. Tsailien  

2  . Wansink 

3. Goffman  
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 100 ( روی2008) 1توسط آنیتا گومبور و لیلیاناواس شدهانجامنتایج تحقیقات همچنین 

نشان داد که  مرد( بودند 73و  زن 73اني )مجارست هاآننفر  130دانشجوی پزشکي که 

تحقی  ارتباط  نیدرا ستفاده از فضای مجاز دارد.مهمي بر ا تأثیرشخصیتي  هایویژگي

 ( با03/0سطح در ( وخوشایندی )01/0سطح در ) یيگرابرونمثبت و معناداری میان 

مثبت معناداری  طارتبا نتایج، نیچنهم .وجود داشتمردان اسرائیلي اینترنت در استفاده از

استفاده از اینترنت در میان زنان  با 01/0سطح در  یيرنجور خونیز میان خوشایندی و روان 

 حمعناداری )درسطنترنت ارتباط مثبت و ایبراین استفاده مفرط از عالوه اسرائیلي نشان داد.

و معناداری ارتباط مثبت و داديم نشان هاآنرنجور خویي در  و روان يشناسفهیوظ ( با03/0

 .زنان مجارستاني مشاهده شدواستفاده مفرط ازاینترنت در نئومیان مقیاس آزمون 

 (1-1 صص ،2،2008کومبور)

 یبر روتایوان جنوبي که در تحقیقات خود در ( نیز2008) 4سیوی( ود1338) 1یانگ

 هایویژگيتفاوت  یبعدسهآزمون شخصیتي دانشجوانجام گرفت با استفاده از 1112

 هاآنتحقیقات  نتایج .قراردادند موردسنجشي در دانشجویان کاربر و غیر کاربر را شخصیت

جازی عالوه بر عوارض از فضای م حدومرزبدون وناسالم و نامحدودکه استفاده نشان داد

 ،زودرنجي ،حساسیت به اختالالت شخصیتي مانند تعارض بین فردی،جسماني منجر

 ،انزواطلبي وسواسي،انکار ،یيگودروغ خود، تانکارمشکال افسردگي، يبدخلق ،اضطراب

از  غیبت گروهي، یهايسرگرمنبردن از  لذت گناه، احساس پوچي و ناامیدی، احساس

 ،1338یانگ،شود )ميفرد وابسته به اینترنت مشاهده و...در مدرسه ،دوستان جمع خانواده،

 (18ص 

 هایویژگيکه  را مطر  نمودند مسئله ( این2003) 3همچنین هامبورگروآرتری

افراد اثرات متفاوتي از استفاده از اینترنت بپذیرند. این  شودميشخصیتي گوناگون موجب 

                                                 
1  . Lilia navas 

2  . Gombor 

3. Young 

4. Daivis 

5. Humburger and Artiz  
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کراوات آن را سنجید مطر   ( کهگرادرون˚گرابرونفرد )منحصربهشخصیتي  هایویژگي

در این  توانيمرا  جولذت ،احساسي ،ریپذسكیرگوناگون مانند  یهاتیشخصنمود که 

در تحقی  خود به این نتیجه رسیدند که کار با اینترنت روی  هاآن اهده نمود.افراد مش

 (77ص  ،2003هامبورگروآرتیز،) .جای خواهد گذاشتچه اثراتي بر هاتیشخص گونهنیا

شواهد پیشنهادی زیادی وجود دارد که افراد کمرو در مقایسه با افراد خجالتي فضای 

مثال شارلوت و  برای .داننديماجتماعي مفید  یهااستمسایبر را به شکل خاص برای انجام 

یك سیستم قرار مالقات الکترونیك قدیمي که مچ میکر نامیده  ( کاربران1333) 1واتکر

با تمایز معناداری میان کاربران خجالتي و غیر خجالتي را  هاآن را مطالعه کردند. شديم

بیشتر از سیستم  احتماالًن غیر خجالتي بررسي کردند. کاربران خجالتي در مقایسه با کاربرا

در یك  هایپردازالیخجستجوی ( و )جدید شخصیت خودشان هایجنبهجستجوی برای )

 (138ص  ،1338کرات،) .ندینمايم ( استفادهو بدون تهدید ناشناسمحیط 

به بررسي مقایسه خصوصیات شخصیتي  ( که1183) یيناخداداخلي نیز  یهاپژوهشدر 

پرداخته بود نشان داد که  نئو اینترنت با استفاده از پرسشنامه کاربران ریغترنت و کاربران این

 ( ویيرنجور خوروان نئو ) بین میانگین دو گروه کاربر و غیر کاربر در عامل یك پرسشنامه

ولي بین میانگین دو گروه کاربر و  معناداری وجود دارد ( تفاوتيشناسفهیوظپنج ) عامل

( تواف  جویيپنج )عامل  ( وگشودگيسه )عامل  ( ویيگرابروندو )ل غیر کاربر در عام

 معناداری وجود ندارد. تفاوت

در  یمجاز ياجتماع یهاشبکهاستفاده از  عیبا توجه به گسترش سر رسديمبه نظر 

 یهاعرصهدر  هایفناور نیا یریکارگبهگسترش  یامدهایو پتبعات  يبررس ،رانیا

 ،يزندگ یهاطیمحدر  نینو یهایفناور نیاز ا استفاده ست.ا یضرور کامالًگوناگون 

 ،رفتار نموده است که فرهنگ، جادیا زین سابقهيبو  کپارچهی يجهان یارسانهفرهنگ  كی

است.  گرفتهسبقت هاآنو اغلب از کاربران را به مبارزه خوانده  تیو هو شخصیت

 یهاشبکه نیاست که ا نید اوجود دار نینو یهایفناور نیا یکه در ورا یاشهیاند

جوانان در سطح گسترده در سطح  يدر زندگ ينقش اساس كی یفایدر حال ا یمجاز

                                                 
1. Kraut 
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امکانات  عیوس فیو ط هایفناور نیاستفاده از ا تیفیک يبررس گریسوی د از جامعه است.

است که  یجد يموضوع یمجاز ياجتماع یهاشبکه ازجمله هاآن لهسیبو جادشدهیا

مشهود  کامالًحوزه  نیدر ا و پژوهشفقر منابع  واقعبهآن غفلت شده است و از  متأسفانه

پژوهشگران در عرصه  یمندعالقهموج گسترده  داست که شاه يدر حال نیاست ا

 یهاشبکهبا توجه به گسترش استفاده از  رونیازا .میهستحوزه  نیدر ا  یبه تحق يالمللنیب

 یرفتار یالگوهادر  یفناور نیا ریتأث يبررس ضرورت جوانان، نیدر ب یمجاز ياجتماع

 سؤاللذا محق  در تحقی  حاضر به دنبال پاسخگویي به این  .گردديمجوانان احساس 

آیا  و ما دارند  رفتارهای فردی يدهشکلمجازی چه جایگاهي در  هایشبکهاست که 

  وندشيمدر جوانان  شخصیتي هایویژگياجتماعي مجازی موجب تغییر  هایشبکه

استفاده  ياجتماع یهاشبکهکه از  يجوانان يجانیه يثباتيب - :تحقیق یهاهیفرض

 .کنندنمياست که استفاده  ياز جوانان شتریب کنندمي

اس ت ک ه    يجوانان کمتر از کنندمياستفاده  ياجتماع یهاشبکهکه از  يجوانان یيبرونگرا -

 .کنندنمياستفاده 

اس ت ک ه    يجوانان کمتر از کنندمياستفاده  ياجتماع یهاشبکهکه از  يجوانان گشودگي -

 .کنندنمياستفاده 

 يجوان ان  کمت ر از  کنن د م ي استفاده  ياجتماع یهاشبکهکه از  يجوانان یسازگار ای تواف  -

 .کنندنمياست که استفاده 

ت اس   يجوان ان  کمتر از کنندمياستفاده  ياجتماع یهاشبکهکه از  يبودن جوانان وجداني -

 .کنندنميکه استفاده 

 پژوهشروش 

دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات  هیاز کلجامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است 

 .هستنددر این دانشگاه مشغول به تحصیل  83- 30که در سال تحصیلي تهران 

معادل با  یانمونهدر تحقی  حاضر از بین جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران 

نسبي  یاطبقهتصادفي  روش در این تحقی ، یریگنمونهگردید. روش  نفر انتخاب 231

علوم و  یهادانشکدهاستفاده از این روش ابتدا از بین  جهت انتخاب گردیده است.
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بر اساس دو مقطع تحصیلي  سپس علوم انساني انتخاب گردید. دانشکده تحقیقات،

 ین دو مقطع بودند انتخاب گردید )تاریخ،کارشناسي ارشد و دکتری پنج رشته که دارای ا

با توجه به تعداد این پنج رشته )با  تیدرنها (.ارتباطات ،يروانشناس ،ایجغراف ،يبدنتیترب

نفر بر اساس فرمول  231معادل با  یانمونه دو مقطع ارشد و دکتری، ( درهاشیگراکلیه 

 است. آمدهدستبهکوکران 

رویدادی صیفي است و طر  تحقی  آن پس پژوهش حاضر در زمره تحقیقات تو

 مورداستفادهاحتمالي یك الگوی رفتاری  یهاعلت باهدفکه  ( هستمقایسه ای-علي)

هستند  موردمطالعهکه دارای رفتار  یيهايآزمودنبه این هدف دستیابي  برای .ردیگيمقرار 

 ،1187دالور،) .ندشويم مقایسه ،شودميمشاهده ن هاآنکه این رفتار در یيهايآزمودنبا 

 (131ص 

=292/9ö293=n= 

 p=q=./5 =0/05 ضریب اطمینان /.=�� 

3N=123  

اطالعات در دو حیطه توصیفي و استنباطي صورت پذیرفته  لیوتحلهیتجزدر این تحقی  

که معرف  میانگین ،میانه نما، یاهشاخصبر  تأکیدتوصیفي با  یهالیتحلحوزه  در است.

و انحراف استاندارد که  واریانس دامنه تغییرات، یهاشاخص گرایش مرکزی، یهاشاخص

خطای استاندارد و میانگین و ضریب کجي و  یهاشاخصپراکندگي و  یهاشاخصمعرف 

توصیفي نموده و  یهالیتحلاقدام به  هستکه معرف توزیع نمرات ضریب کشیدگي 

 مند( بهرهیالهیمستوني )ی مربوطه از نمودارهای هادادهنمایش تصویری  منظوربههمچنین 

 .میاشده

-بر هدف تحقی  که در زمره تحقیق ات عل ي   دیتأکاستنباطي نیز با  یهالیتحلدر حیطه 

که از  یيهايآزمودنو پژوهشگر قصد دارد که به مقایسه دو گروه ) ردیگيممقایسه ای قرار 

اس تفاده   ه ا ش بکه ک ه از ای ن    یيه ا يآزمودنبا  کنندميماعي مجازی استفاده اجت یهاشبکه

گروه مستقل اقدام ب ه   دو Tبر مفروضات مدل آماری  دیتأکبا  توانيمو  ( بپردازدکنندنمي

 است. شده SPSS افزارنرمکلیه عملیات توسط  نمود که هاداده لیوتحلهیتجز
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نئو جهت سنجش متغیرهای تحقی  از پرسشنامه در این پژوهش نیز  :نئو معرفي آزمون

NEO PI-OR جامعي است که پنج جنبه یا  ایآزمونهاز  يکینیا است. شدهاستفاده

پنج جنبه یا  این .سنجديممرتبط با این جنبه را  هایویژگيمحدوده اصلي شخصیت و 

 از: اندعبارت که رندیگيمقرار  يموردبررسشاخص آزمون  3محدوده اصلي که در 

وجداني بودن که به ترتیب ضریب پایایي  و تواف  ،گشودگي ،برونگرایي هیجاني، يثباتيب

صص  ،1،1338گروسي) .است آمدهدستبه 81/0،73/0،80/0،73/0،73/0ایران در  هاآن

74-31) 

و انطباق فارسي  ترجمه از سوی کاستا و مك گری ارائه شد. 1383در سال  نئو آزمون

 (3-11صص  ،2001هاگسنس،) .گردید انجام 1171 در سال شناسح  لهیوسبهاین آزمون 

 1عامل یا شاخص اصلي است و هر شاخص  3گفته شد این آزمون دارای  قبالًچنانچه 

 :هستعامل به ترتیب زیر  3مقیاس دارد. شر  این 

یا هیجان پذیری منفي به تعدادی از  یيرنجور خو روان :(N) یيخوروان رنجور 

 نیرومند که الزمه بیرون کشیدن هیجانات منفي در شخص است مربوط است. یهامحرک

هیجان پذیری منفي به توانایي شخص برای مقابله با استرس و تحمل آن اشاره دارد.  عامل

اشخاص  شامل n ثبات هیجاني نیز نامبرده شده است. پیوستار عنوانبهاز این عوامل 

 .( هستN)ارتجاعي  ( و=N) يپاسخ (،Nواکنشي )

 .کندميعامل سطح راحتي شخص را با ارتباط توصیف  نیا :(E) یيگرابرون

اشاره دارد.  کندميبه تعدادی از ارتباطات که در آن شخص احساس راحتي  یيگرابرون

. شوديملذت از آن مشخص  و احساسرتباطات برونگرایي با درجه باال با برقراری زیاد ا

 گرادرون ( وE)= میانه گرا ایدوسوگرا (،E)+ ص برونگراپیوستار برونگرایي شامل اشخا

(E-هست ). 

. این دهديمگشودگي دامنه عالی  شخص را مورد خطاب قرار  عامل (:o) يگشودگ

 شونديمشده و نیز به شدتي که آن عالی  دنبال  هاآنعامل به عالیقي که شخص مجذوب 

                                                 
1  . Garousi 
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یت است. پیوستار گشودگي شامل اشاره دارد. گشودگي نسبت به تجربه عنصر مهم خالق

 .( هستO) کارمحافظهنگهدارنده یا  ( وO) روانهی( مO) اشخاص کاوشگر

و تواف  گرایي به میل باطني و گرایش فرد در جهت تمکین  عامل (:Aتوافق گرایي ) 

 (،) پیوستار تواف  گرایي شامل چالش گرا گذاشتن به دیگران اشاره دارد احترام

 .باشنديمسازگار ( و) یا سودگرا اکرهمذ

وجدان گرایي به تعدادی اهداف اشاره دارد که فرد بر  عامل: )c( وجدان گرایي

 متعادل (،cشامل اشخاص متمرکز ) یيوجدان گرا. پیوستار عامل هستروی آن متمرکز 

(Cو ) ریپذانعطاف (Cهست ). 

فراواني  قاتیتحق روایي سازه این پرسشنامه، ٔ  نهیدرزم روایي آزمون: و اعتبار

روش  ازآنپسیل عاملي اکتشافي و لصورت گرفته است که در آغاز با استفاده از روش تح

به  توانيماین ابزار مورد تائید قرار گرفت. در ایران نیز  یيروا ،یدییتأتحلیل عامل 

نمود که جامعه آماری او بیش از  ( اشاره1180دکتری تخصصي کروسي فرشي ) نامهانیپا

 یریگبهرهگرفت. وی با استفاده از روش تحلیل عامل تائیدی و  يدربرمدانشجو را  1300

ویژه باالتر از یك را نشان  ریمقاد عامل، 3از شیوه چرخش واریماکس دریافت که هر 

 سازه، بر روایي عالوه .کنندميشخصیتي را تبیین  هایيژگیو %10 درمجمو و  دهنديم

پنج  عنوانبهپنج صفت را  درمجمو به روایي محتوای این آزمون اشاره کرد که  توانيم

است که برای  شدهيطراح شاخص شش . برای هر عامل،کندمي یریگاندازهعامل عمده 

به گونه منظم  سؤاالتمجمو   ؛ کهشوديمگویه یا معرفه در نظر گرفته  2هر شاخص نیز 

 .است سؤال 10دارای 

مطالعه طوالني  كی است. قرارگرفتهنیز مورد ارزیابي  نامهپرسشاین  درازمدتاعتبار 

 یهابیضر یریپذانعطافو  یيگرابرون روان نژندگرایي، یهااسیمقروی  سالهشش

نشان داده  هازوج یهاگزارششخصي و هم در  یهاگزارشهم در  را %81 تا %18اعتبار 

بار جواني بودن به فاصله دو سال به  ( وپذیری )تواف  گرایياعتبار دو عامل دل بیضر است.

که نئو آزمون  يابیهنجار در (.1370است )مك کری وکاستا، بوده %11 و %71ترتیب 

نفر از بین دانشجویان  2000با حجم  یانمونه ی( رو1180توسط کروسي فرشي )



 42بهار، سال دهم،  پنجمویسشماره  ی تربیتیشناسروانفصلنامه                                                         45 

 بیرض گرفت، صورت هر،علوم پزشکي این دو ش یهادانشگاهو  رازیش تبریز، یهادانشگاه

گزارش کرده است. ضرایب آلفای کرونباخ در هر  %87تا  %31همبستگي بعد اصلي را بین 

 ،یيگراتجربهیا  یریپذانعطاف ،یيگرابرون نژندگرایي، روان یك از عوامل اصلي،

به ترتیب  یریپذتیمسئولیا سازگاری و وجدان گرایي یا  یریدلپذ

است. صحت بررسي اعتبار محتوای این آزمون از  آمدهتدسبه 87%،18%،31%،71%،81%

شد که  ( استفادهRگر )مشاهدهفرم ارزیابي  و Sهمبستگي بین دو فرم گزارش شخصي 

عامل  در %43و حداقل آن به میزان  یيگرابرونعامل  در %11حداکثر همبستگي به میزان 

شد  ( انجام1184) يامانط در پژوهشي که توس نامهپرسشاین  اعتبار تواف  پذیری بود.

بعد اصلي با استفاده از این روش جهت عوامل  3آلفای کرونباخ برای هر یك از  ضریب

 بیترتگرایي به  وجدان گرایي، تواف  گرایي، رونی ،يگشودگ اصلي روان نژندگرایي،

استفاده از  ( با1183پژوهش ناصری تفتي ) در به دست آمد. %73 و ،33%،34%،11%،84%

 روان اصلي: مؤلفه 3مساني دروني ضریب آلفای کرونباخ برای هر یك از روش ه

و وجداني بودن به ترتیب  گرایيتجربه گرایي، تواف  ،گرایيبرون نژندگرایي،

عاملي  3مطر  نمود که آزمون  توانمي نیبنابرا به دست آمد. 74%،43%،12%،11%،87%

 از آزمون فوق، شوديمنوان دروني و ویژگي ثبات پذیری بوده و ع نسدارای تجا

ابزار  اعتبار مطلوب برخوردار است که عالوه بر روایي آن، يسنجروان هایویژگي

 .ستانیز مورد تائید  یریگاندازه

 های پژوهشیافته

 تحصيلي و مقطعتحصيلي  یهارشتهتوزیع فراواني مرتبط با متغيرهای . 1جدول 

 تحصیلي یهارشته
 دکترا کارشناسي ارشد

 نمونه درصد جمع زن مرد نمونه درصد جمع زن مرد

 12 4 41 12 14 17 1 71 40 11 (هارشتهکلیه تاریخ )

 12 4 31 13 14 12 11 117 100 17 (هارشتهکلیه ) يبدنتیترب

 18 1 73 43 21 83 23 133 101 32 (هارشتهکلیه روانشناسي )

 1 2 27 14 11 21 8 101 38 41 (هارشتهکلیه ارتباطات )
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 23 10 123 11 32 33 20 241 110 111 (هارشتهکلیه جغرافیا )

 77 21 121 127 133 211 74 307 111 271 جمع کل

 توزیع فراواني مرتبط با متغيرهای شغل و درآمد. 2جدول 

 درآمد شغل

 800ز اباالتر  800تا  400بین  هزار 400کمتراز  ندارد سایر موارد بیکار دارخانه دولتي زادآ

111 40 41 43 33 78 27 112 11 

 سکونت و محل تأهل وضعيت توزیع فراواني مرتبط با متغيرهای سن،. 3جدول 

 محل سکونت تأهلوضعیت  -

 بدون پاسخ جنوب تهران مرکز تهران شمال تهران متال مجرد مرد زن

181 114 200 31 143 81 13 1 

 رضیات تحقیقتحلیلي: نتایج حاصل از آزمون ف یهاافتهی

 به تفکيک گروه« روان نژندگرایي» متغيروضعيت . 1 جدول

 گروه

 توزیع یهاشاخص پراکندگي یهاشاخص گرایش مرکزی یهاشاخص

ما
ن

انه 
می

ین 
نگ
میا

 

منه
دا

 
ت
یرا
تغی

 

س
ریان
وا

یار 
 مع
ف
حرا

ان
 

یار
 مع
ی
طا
خ

جي 
 ک
ب
ضری

 

ب 
ضری

گي
ید
کش

 

 -14/0 43/0 73/0 34/3 30/13 14 11/13 30/13 13 کنندگاناستفاده

 33/0 33/0 40/0 32/4 21/24 14 13/28 28 28 کنندگاناستفادهغیر 

و غير  کنندگاناستفادهویژگي روان نژندگرایي در بين  مقایسه دو گروه مستقل( t). 2جدول 

 مجازی یهاشبکهاز  کنندگاناستفاده

 انحراف معیار میانگین سطو  متغیر
 میزان

t 
 درجه آزادی

 سطح

 داریمعني

 گرایي نژندروان
 72/3 11/13 کنندهاستفاده

24/7 238 01/0 
 30/4 13/28 کنندهاستفادهغیر 

داری بین شود که تفاوت معني، مطر  ميآمدهدستبه tبر میزان مقادیر  تأکیدبا 

افرادی که  و کنندميمجازی استفاده  یهاشبکهز افرادی که اگرایي  نژندروانویژگي 
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که روان نژندگرایي  گردديمعنوان  رونی( ازاتائید فرضیه) دارد. وجود کنندنمي استفاده

افرادی است که از  از شتریب کنندمياجتماعي مجازی استفاده  یهاشبکهدر افرادی که از 

 .اندبهرهيب هاشبکهاین 

به خصوصیاتي و  ( اشارهروان نژندگرایي) يجانیه يثباتيباست که الزم به ذکر

به تجربه  لیتما دارد که افراد شامل آن از زندگي رضایت کمتری دارند، یيهايگژیو

گناه و نفرت دارند. مستعد  احساس ،تیعصبان ،يدستپاچگ ،غم عواطف منفي چون ترس،

از  ترفیضعهای خود بوده و خیلي بوده و کمتر قادر به کنترل تکانش يرمنطقیغعقاید 

 یهاشبکهدر این تحقی  دانشجویاني که از  نینابراب؛ ندیآيمدیگران با استرس کنار 

 از .شوديمبیشتر مشاهده  هادر آنخصوصیات روان نژندگرایي  کنندمياجتماعي استفاده 

 (،1332) وکاستایمککر (،1314) زنكیآ قاتیبا تحقاین تحقی   جینتا گرید یسو

 رویشاپ ،(2002) رانکرتوهمکایسو (،2001) یمود (،1338) انگی (،1333هاواردوهاوارد )

 هاآنتحقیقات  جینتا .هست ( همسو2008) وسیود (،2008) اتاواسیلیگامبووو (2001)

اجتماعي عالوه بر عوارض جسماني منجر به  یهاشبکهاینترنت و نشان دادکه استفاده از

گناه و  احساس ،يبدخلق ،اضطراب ،نفرت اختالالت شخصیتي مانند عصبانیت، ترس،

 .شوديماربران نفرت در بین ک
 به تفکيک گروه« گشودگي» متغيروضعيت . 2جدول 

 گروه

گرایش  یهاشاخص

 مرکزی
 توزیع یهاشاخص پراکندگي یهاشاخص

 میانگین میانه نما
 دامنه

 تغییرات
 واریانس

انحراف 

 معیار

خطای 

 معیار

ضریب 

 کجي

ضریب 

 کشیدگي

 -07/0 04/0 41/0 33/4 38/24 27 13/13 11 11 کنندگاناستفاده

غیر 

 کنندگاناستفاده
13 13 41/13 21 42/17 17/4 14/0 07/0 47/0 
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از  کنندگاناستفادهو غير  کنندگاناستفادهویژگي گشودگي در بين  مقایسه دو گروه مستقل( t). 3جدول 

 مجازی هایشبکه

 انحراف معیار میانگین سطو  متغیر
 میزان

t 
 درجه آزادی

 سطح

 داریمعني

 گشودگي
 37/4 13/13 کنندهستفادها

17/0 237 - 
 11/4 41/13 کنندهاستفادهغیر 

داری بین ویژگي شود که تفاوت معني، مطر  ميآمدهدستبه بر میزان مقادیر تأکیدبا 

 کنندنميو افرادی که استفاده  کنندميمجازی استفاده  هایشبکهافرادی که از گشودگي 

دو گروه یکسان که گشودگي درهرگرددميعنوان  رونی( ازافرضیهرد) وجود ندارد.

دارد که شامل  هایيویژگي است که گشودگي اشاره به خصوصیاتبه ذکر الزم .هست

. گردندمي هانوآوریو هاتازگيهستند که مجذوب  جستجوگرافرادی کاوشگر و 

 گرادرون به دیگران را نسبتخود  کاوشگران .شوندميروشنفکران یاد  عنوانبهکاوشگران 

مختلف هوش مانند تفکر  هایجنبهبا  مخصوصاً يگشودگ .کنندميو اندیشمند توصیف 

در این تحقی  هر دو گروه که از  نیبنابرا .شودميواگرا که عاملي در خالقیت است مربوط 

مشاهده  هاآنگشودگي در  ،کنندنميیا استفاده  کنندميمجازی استفاده  هایشبکه

کاستا (، مك کری و 1314) زنكیآدیگر نتایج این تحقی  با تحقیقات سوی  از .شودمي

 اناوسیلیاکومبوولیآنت (،2003) یهامبورگروآرتر (،1333هاوارد )و  هاوارد (،1332)

 هاتیقابلاینترنت به دلیل نشان داد که استفاده از هاآنتحقیقات  جینتا .هست همسو (،2008)

جذب کاربران به دلیل تازگي و ددرتوانميباطي خاص یك فناوری جدید ارت هایویژگيو

در این فضای مجازی آنکه افراد کاوشگر و خالق  ژهیوبهنقش مهمي داشته  هانوآوری

به  کنندميرا پیدا  هاتیساامکانات موجود ازتمامي جوانب و یمندبهرهمجالي جهت سیرو

با  هاآن یهااشتراکز وجه حداقل یکي ا کنندمياین فضا سیر که در همین دلیل اکثر افراد

 هست همراه فضای مجازیدر هاآنجستجوگری یکدیگر باویژگي کاوشگری و
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 به تفکيک گروه« برونگرایي» متغيروضعيت . 3جدول 

 گروه

گرایش  هایشاخص

 مرکزی
 توزیع هایشاخص پراکندگي هایشاخص

 میانگین میانه نما
 دامنه

 تغییرات
 واریانس

انحراف 

 معیار

خطای 

 یارمع

ضریب 

 کجي

ضریب 

 کشیدگي

 -17/0 48/0 11/0 44/7 17/33 11 28/13 13 13 کنندگاناستفاده

غیر 

 کنندگاناستفاده
41 47 13/43 21 11/17 11/4 11/0 32/0 31/0 

 کنندگاناستفادهو غير  کنندگاناستفادهویژگي برونگرایي در بين  مقایسه دو گروه مستقل( t). 3جدول 

 ازیمج هایشبکهاز 

 انحراف معیار میانگین سطو  متغیر
 میزان

t 
 درجه آزادی

 سطح

 داریمعني

 برونگرایي
 40/7 14/13 کنندهاستفاده

12/3- 237 01/0 
 12/4 11/43 کنندهاستفادهغیر 

داری بین شود که تفاوت معني، مطر  ميآمدهدستبه tبر میزان مقادیر  تأکیدبا 

وافرادی که استفاده کنندميمجازی استفاده  هایاز شبکهافرادی که ویژگي برونگرایي 

 (،1337کاتزوآسپدن ) (،1331) گولیورن تحقی  با مطاب  همچنین وجود دارد کنندنمي

( لنهارتوهمکاران 2001) واینترنتیپ (،2001( هارودوهمکاران )1338کروتوهمکاران )

 هایشبکهاز  استفاده (،2008) اناواسیلیتاکومبوولیآن (،2001) یهامبورگرآرتز (،2001)

که  دهديمنشان  هاآنمجازی همراه با افزایش ارتباطات همراه است. نتایج تحقیقات 

را فراهم  هاگروهفضای مجازی فرصتي جهت ارتباطات بدون مرز همراه با بازداری در 

 د عرصه را جهتتوانميویژگي فضای مجازی است  نیترمهمقابلیت که از  نیا .آورديم

بوده و  گراجامعه ،انیبرونگرا برونگرایي فراهم کند. هایویژگيحضور بیشتر کاربران با 

 کهیطوربه کنندميبیشتر اوقاتشان را به برقراری ارتباطات زیاد و لذت بردن از آن سپری 

 يراحتبهمردم را دوست دارند و  اصالتاً هاآن و صمیمي هستند. بامحبتبرونگرایان 

و  برنديماز جمع شدن با دیگران لذت  هاآن .کنندميکي با دیگران ایجاد نزدی يبستگلد

 ،شوندميو اغلب رهبر گروه  زننديمتردید حرف  بدون هرچه جمع بیشتر باشد شادترند.
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و توان  کنندميخود قدرت و انرژی بیشتری صرف  یهاتالشسریعي دارند و در  تیفعال

در آرزوی تحرک دارندو يپرتحرکزندگي  نیهمچن .دهنديمدر تداوم کار نشان  بیشتری

 ،شلوغ هستند یهاطیمحروشن را دوست دارند و خواهان  یهارنگو هیجان هستند. 

و بشاش و  خندنديم يراحتبهو  ندیجويمرا عش  مثبت چون لذت شادی، یهاجانیه

مطر   توانميدر تحقی   آمدهدستبهبر میزان مقادیر  دیتأکهستند بنابراین با  نیبخوش

مجازی استفاده  هایشبکهنمود که تفاوت معناداری بین ویژگي برونگرایي افرادی که از 

که افرادی که  شودميعنوان  رونیازا .وجوددارد کنندنميو افرادی که استفاده  کنندمي

 ( البتهتائید فرضیه) برونگرایي کمتری برخوردارند.از کنندميمجازی استفاده  هایشبکهاز

الزم به ذکر است که بنا بر تحقیقات فوق فضای سایبر مجالي جهت گسترش ارتباطات 

نیز نسبت  برونگرا هستندد حتي به کساني که توانميکه این خود  کندميمجازی را فراهم 

برونگرایي در جهان واقعي تحقی  حاضر ازآنجاکهافزایش دهد ولي وارتباطات را شدهداده

را صرف جهان دانشجویاني که بیشترین وقت خود جهتازآنت قرار داده اس مدنظررا 

 ازنظرو افتهیکاهشدر جهان واقعي  هاآنارتباط اجتماعي تماس و قطعاً کنندميمجازی 

مغایرت دارد.  ذکرشدهتحقیقات تحقی  حاضربا نیبنابرا .شوندميتلقي  گرادروندیگران 

که  دهدميو برونگرایي نشان مجازی  هایشبکهاز مورداستفادهترکیبي در تأثیرات

استفاده از  ارتباط .برندميسود  هاشبکهبا استفاده از  گرایاندرونبرونگرایان بیشتر از 

 انیبرونگرا بود، ترقویمشارکت اجتماعي برای برونگرایان مجازی باافزایش در هایشبکه

اهش سطح تنهایي ازک کردندمياستفاده  هاشبکهکه بیشتر از  گرایاندرونمقایسه با در

 تأثیراتاین  درواقع دادندميگزارش را نفساعتمادبهافزایش منفي فشار وقت و ریتأثانزوا و

 بود. گرایاندرونجهت مخالفت برای 
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 به تفکيک گروه« توافق گرایي» متغيروضعيت . 4جدول 

 گروه

گرایش  هایشاخص

 مرکزی
 توزیع هایشاخص پراکندگي هایشاخص

 ینمیانگ میانه نما
 دامنه

 تغییرات
 واریانس

انحراف 

 معیار

خطای 

 معیار

ضریب 

 کجي

ضریب 

 کشیدگي

 -33/0 18/0 34/0 38/1 11/41 28 18/40 40 40 کنندگاناستفاده

غیر 

 کنندگاناستفاده
43 48 88/47 28 11/11 77/3 47/0 37/0 13/0 

 کنندگاناستفادهو غير  کنندگانهاستفادمقایسه ویژگي توافق گرایي در بين  دو گروه مستقل( t). 5جدول 

 مجازی هایشبکهاز 

 انحراف معیار میانگین سطو  متغیر
 میزان

t 
 درجه آزادی

 سطح

 داریمعني

 تواف  گرایي
 33/1 44/40 کنندهاستفاده

40/10- 237 01/0 
 73/3 83/47 کنندهاستفادهغیر 

داری بین ویژگي اکه تفاوت معنشود ، مطر  ميآمدهدستبه tبر میزان مقادیر  تأکیدبا 

و افرادی که استفاده  کنندميمجازی استفاده  هایشبکهافرادی که از تواف  گرایي 

به ذکراست که تواف  گرا اشاره به خصوصیات و  ( الزمتائید فرضیه) .وجود دارد کنندنمي

 سر،هم ازجملهدارد که شامل افرادی است که احترام زیادی به دیگران  هایيویژگي

سازگار  افراد محبوب فرهنگ عام قائل هستند. هایچهرهو  روسا ،دوستان مذهبي، رهبران

خود ارزش قائل هستند به هماهنگي با  هایروشنسبت به کساني که فقط به سخنان و یا 

به  نسبت هستند، دوستنو  اساساً .شمارنديمرا مغتنم  آن دیگران ببیشتر ارزش داده،

 متقابالًه و مشتاق هستند که کمك کرده و باور دارند که دیگران نیز دیگران همدردی کرد

 (،1381) رودونالدیامزویلیو با تحقیقاتاین تحقی   جینتا گرید سوی از هستند. کنندهکمك

 (،1333) تیلوکاسواسم ،سول ،دینر (،1383) سیکوهنووبل ،هومنت (،1381) سیتون

( 2003) ستوفرساندرزی( وکر2003) یلنهربو (،2002آئورنبك ) (،2002کراتوهمکاران )

اینترنت عالوه بر عوارض نشان داده است که استفاده از هاآنتحقیقات  جینتا دارد. رتیمغا

 ،يزودرنج ،تیحساس جسماني منجر به اختالالت شخصیتي مانند تعارض بین فردی،
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کاربران  گروهي و عدم سازگاری با دیگران در یهايسرگرمنبردن از  لذت ،يانزواطلب

 ترنییپا تیفیباکمجازی کاربران روابط اجتماعي  هایشبکهدر استفاده از  نیهمچن .شودمي

و نظر دیگران را بر بود روتك درانجام امور، اصولو کنندميرا، با روابط بهتر جایگزین 

ورد در تحقی  حاضر فرضیه فوق با تفاوت معنادار بین متغیرها م نیبنابرا .داننديمخود مقدم 

 تائید قرار گرفت.

 به تفکيک گروه« وجدان گرایي» متغيروضعيت . 6جدول 

 گروه

گرایش  هایشاخص

 مرکزی
 توزیع هایشاخص پراکندگي هایشاخص

 میانگین میانه نما
 دامنه

 تغییرات
 واریانس

انحراف 

 معیار

خطای 

 معیار

ضریب 

 کجي

ضریب 

 کشیدگي

 -23/0 11/0 13/0 37/7 07/11 17 81/42 42 42 کنندگاناستفاده

غیر 

 کنندگاناستفاده
47 47 41/47 11 23/13 31/3 48/0 71/0 31/0 

و غير  کنندگاناستفادهمقایسه ویژگي وجدان گرایي در بين  دو گروه مستقل( t) .7جدول 

 مجازی هایشبکهاز  کنندگاناستفاده

 انحراف معیار میانگین سطو  متغیر
 میزان

t 
 درجه آزادی

 سطح

 اریدمعني

 وجدان گرایي
 34/7 87/42 کنندهاستفاده

14/3- 237 01/0 
 32/3 43/47 کنندهاستفادهغیر 

داری بین شود که تفاوت معني، مطر  ميآمدهدستبه tبر میزان مقادیر  تأکیدبا 

و افرادی که  کنندميمجازی استفاده  هایشبکهافرادی که از ویژگي وجدان گرایي 

که افرادی که از  گرددميعنوان  رونیازا )تائید فرضیه(. .وجود دارد دکنننمياستفاده 

وجدان  عامل از وجدان گرایي کمتری برخوردارند. کنندميمجازی استفاده  هایشبکه

شامل  يعنی؛ هستگرایي به تعدادی اهداف اشاره دارد که فرد بر روی آن متمرکز 

 باارادههدفمند فردباوجدان .هست یریپذانعطافمتعادل و  -پیوستاری مانند متمرکز

صفات را در حد  نیا بزرگ و روشنفکران نامي، دانانيقیموس موف ، افراد .هستمصمم و
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حیطه را به نام تمایل به موفقیت  نی( ا1381) 1و تاکوموتوچوک کمنید باال دارند.

 .هست ( همسو2008ناواس )با تحقی  آنیتا کومبوو لیلیا  شدهانجامتحقیقات  جینتا .انددهینام

مهمي بر استفاده از فضای  ریتأثشخصیتي  هایویژگيکه  دهدميتحقیقات وی نشان  جینتا

اینترنت و معناداری بین استفاده مفرط از مجازی دارد. در تحقیقات او که ارتباط مثبت

است که فضای  شدهداده نشان ،شودمي ( مشاهدهیيخورنجورروان ) یيگرا باوجدان

آن  یهابرنامهو  هاتیساآشکار و پنهان در  طوربهاهدافي که آن و تیجذابلیل مجازی به د

 .دهدميتمرکز فرد را در جهت رسیدن به هدف خاص با هدایت انجام  قطعاً شدهيطراح

و  شودميهمسو  جادشدهیا یهاکانالکاربر بدون اراده و مشتاق در جهت  آن صورت در

 یزیربرنامهکه کاربران در جهت موفقیت مثبت  یاارادههدفمندی و  قطعاًاین شرایط 

و  هاروارد (،2001وهمکاران )مطالعات لنهارت  نیهمچن .سازدينمرا نیز، میسر  کنندمي

ند توانميکه کاربران اینترنت نسبت به افراد دیگر بهتر  دهدمينشان  زی( ن2001همکاران )

دید یادگرفته و باعث بهبود شیوه و چیزهای ج رندیگدستکنترل امور شخصي خود را به 

 است که شدهدادهدر تحقی  حاضر نشان  نیبنابرا نیز شود. هايسرگرمیادگیری در مورد 

به دلیل شرایط فضای مجازی از  کنندميمجازی استفاده  هایشبکهدانشجویاني که از 

تر از  پائین هاآنشخصیتي از سوی دیگر شرایط تمرکز و هدفمندی  هایویژگيو  سوكی

 .کنندنميمجازی استفاده  هایشبکهدانشجویاني است که از 

 یريگجهينتبحث و 

 شخصیتي هایویژگياجتماعي مجازی در  هایشبکه تأثیرتحقی  حاضر که به بررسي 

مجازی چه  هایشبکهاست که  سؤالبه دنبال پاسخگویي به این  پردازدميجوانان 

 اجتماعي موجب تغییر هایشبکهاینکه آیا  و ند رفتارهای ما دار دهيشکلجایگاهي در 

  شوندميدر جوانان شخصیتي  هایویژگي

تواف   عدم هیجاني، ثباتييب ،یيگرادرونکه  پژوهش حاضر نشان دادند هاییافته

ها یافته ینا است. مجازی همراه هایاز شبکه با استفادهوجداني بودن  و کاهش یسازگار

                                                 
1. Takemoto-chock 
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وهمکاران  یکرتسو ،آئورنبگ ،(2001) یمود مثال برای هاپژوهشبرخي  یجبا نتا

 و بوده ( همسو2008) یویس( ود2003) یوکریستوفرساندرزبولنهر (،2001) یروشاپ (،2002)

 ،وهم کاران لنهارت ،یواینترنتپ همکاران، و هاوارد مثال برای یقاتاز تحق برخي با

چنین  تفسیر در دارد. یرت( مغا2008) یتاکومبورولیلیاناواسآن (،2001) یوآرتز هامبورگر

 متعدد، هاییتباقابلرسانه اجتماعي  عنوانها بهشبکهگفت درواقع  توانميي هاییافته

 واقعي انکارشده اند. یایدر دن که کنديم مهیا تعدادی از افراد را برایمفر  وامني  يزندگ

رواني رنج  تاز مشکالکه  برای کساني باشد یزگاهيگر توانديمفضای مجازی  ینا

برای ارضای نیازهای  اییلهوسهمچنین  و دچار هستندتنهایي  و احساسبه تشوی   و برندمي

 مصاحبت، یها براشبکهدلیل پتانسیل باالی  افراد به ینهمچن .هاستآن يو روانهیجاني 

برای حاالت  اییوهش عنوانبه ینو همچنتغییریافته تعامالت اجتماعي برخط  یالگوها

 درر نداشتن ارتباط رو و يگمنام .شوندمي یدهها کششبکهبااحساس تنهایي به سمت  مرتبط

رفتار تسهیل  خود بهداده که  را کاهشاجتماعي  و اضطراب يخودآگاه ،هاشبکه در رو

 .شودمي منجر افراد تنهابرای ها یطمح یندر اروابط دوستانه  یریگشکل و پسند جامعه

از این طری   اکنون ،اندنداشتهمیان فردی توفی  چنداني واقعي  در روابطکه  يکسان

 و کنند برقرار را یاگسترده روابط ،برمال کرده را چهره خود آنکهيب شوندميقادر

 با راه یافتن گستره اینترنت به زندگي روزمره افراد، :لذا احساسات خویش رابروزدهند.

اینترنت و  بلندمدتو  مدتکوتاه رتأثیاین دلیل که  به .هستفردی آن مهم  تأثیر درک

این  آوریجمعاست ما باید در چگونگي اقدام برای  نشدهشناختهمجازی هنوز  هایشبکه

 اطالعات محتاط باشیم و مراقب مخاطراتي که ناشي از این رفتارهاست باشیم.

برای اجتناب از پیامدهای منفي بستگي به درک  گذاریسیاستطراحي تکنولوژی و 

 سالمت براجتماعي  هایشبکهدارد که از طری  آن استفاده از  هایيمکانیسمازرتکامل

عمومي در مورد فضای مجازی بر  گذاریسیاست. اکثر مباحث گذاردمي تأثیررواني 

برای تبادالت تجاری تمرکز کرده  ایرسانهیك منبع اطالعاتي و  عنوانبهمزایای بالقوه آن 

اینترنت برای حمایت بهتر در استفاده از گذاریسیاستمداخالت تکنولوژی و  با است.

 اصال  کرد.این عدم تعادل را توانميبرای ارتباطات میان فردی 
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