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چکیده
در حالی که استفاده از شبکههای اجتماعی دارای مزایایی است ،نگرانیهاایی نیاز درماررد
تأثیر استفاده از آن ،بهخصرص استفادۀ مکارر و وابساتگی باه شابکههاای اجتمااعی وجارد
دارد .در پژوهش حاضر به بررسی و تبیین نقش واسطهای اساتفاده از شابکههاای اجتمااعی
مبتنی بر تلفن همراه در رابطه با عاملهای شخصیت و هریت فرهنگای پرداختاه شا  .روش
پژوهش ترصیفی از نرع همبساتگی و جامعا آمااری شاامل تماا کااربران باایی  91ساا
شبکههای اجتماعی اصفهان سا  9011برد که از میان آنها  523نفر بهعنران نمرنه به روش
در دسترس انتخاب ش ن  .ابزارها شامل پرسشنام پان عااملی شخصایت نئار فار کرتااه،
پرسشنام اعتیاد به شبکههای اجتماعی مبتنی بر مربایل و پرسشنام هریات فرهنگای بارد.
برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از همبساتگی پیرسارن و روش ما یاابی معاادی
ساختاری در نر افزاراس.پی.اس.اس .نسخ  50و نر افزار لیزر نساخ  1/13اساتفاده شا .
ج
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... نقش واسطهای میزان استفاده از شبکههای اجتماعی

 دو عامل روان رنجررخاریی و بارونگرایای،یافتهها نشان داد که از بین عامل های شخصیت
قادرن استفاده از شبکههای اجتماعی را بهطارر معنایدار و در حا مطلارب تبیاین کننا و
 باه. همچنین متغیر استفاده از شبکههای اجتماعی ترانست هریت فرهنگی را نیاز تبیاین کنا
 نقش واسطهای استفاده از شبکههای اجتمااعی مبتنای بار تلفان هماراه در رابطاه باا،عبارتی
 امااا سااه عاماال شخصاایتی، برخاای از عاماالهااای شخصاایت و هریاات فرهنگاای تأیی ا ش ا
 ترافقپذیری و تجربه پذیری بهدلیل نرسی ن باه حا مطلارب از ما حاذ،وظیفه شناسی
 متغیر استفاده از شبکههای اجتماعی میترانست در رابطه میان هریت فرهنگای، بنابراین. ش
.  نقش واسطهای داشته باش،و برخی از عاملهای شخصیت
. هریت فرهنگی، عاملهای شخصیت، استفاده از شبکههای اجتماعی:کلیدواژهها
The mediating role of the extent of using smartphone-based social networks in
the relationship between personality traits and cultural identity
Raziyeh Amini1
Azra Mohammadpanah Ardakan2
Azadeh Choobforoushzadeh3
Abstract
While using social media has their benefits, there are also concerns about the impact
of their application, especially the frequent use and dependence on social networks.
In the present study, the mediating role of  smartphone-based social networks in
relation to personality traits and cultural identity was investigated. The research
method was causal-correlational descriptive and the statistical population included
all social network users over 18 years of age in Isfahan in 2018 and of these, 250
were selected with available sampling method. The research instruments were
questionnaires such as the shortened version of NEO-Personality Inventory – the
Revised (NEO-FFI-R) – the questionnaire about Addiction to smartphone-based
social networks, and the cultural identity questionnaire. Pearson correlation and
structural equation modeling in SPSS software version 23 and LISREL software
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2. Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of the Humanities and Social
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version 8.80 were used to analyze the research data. Results showed that among the
personality traits, the two factors of Neuroticism and Extroversion are able to
explain the use of social networks in a meaningful and desirable way. The variable
of using social networks could also explain cultural identity. But the three
personality traits of Conscientiousness, Agreement, and Openness to experience
were removed from the model because they did not reach the desired level. Thus, the
variable of using social networks could play a mediating role in the relationship
between cultural identity and some personality traits.
Keywords: use of social networks, cultural identity, personality traits

مقدمه
با نفرذ گرشیهای همراه هرشمن در جهان با جامعهای از لحاظ فرهنگی ج ی و مبتنای بار
فناااوریهااای ناارین و رسااانههااای نرظهاارر روبااهرو هسااتیم .نتااای تحقیقااا پژوهشااگران
نشاندهن ۀ گسترش قابل ترجه استفادۀ افراد از افزارهای پیا رساان و شابکههاای اجتمااعی
مجازی برای تأمین نیازهای اجتماعی و فرهنگی مختلف است (شل ون 9و همکاران5391 ،؛
هرئل 5و همکاران .)5392 ،بر طبق پژوهشی 12 ،درص بزرگساین کاربران اینترنت و 61
درص کاربران تلفنهای هرشمن هساتن و در شابکههاای اجتمااعی فعاا انا (دیرگاان،0
 .)5392در ایااران نیااز آمارهااای رساامی دولاات از ضااری نفاارد  13درصا ی تلفاان همااراه
حکایت دارد و بیانگر حضرر و فعالیت بسیار زیاد کاربران در شبکههای اجتماعی از جملاه
تلگرا است (خجیر.)9016 ،
یکی از عرامل اثرگذار بر نحره یا میزان استفادۀ افراد از شبکههای اجتماعی عامل های
شخصیتی آنهاست .شخصیت کلماهای کلای اسات کاه عمرماا رفتاار قابال مالحظا فارد را
ترصیف میکن (کیم و چرک .)5391 ،4شخصیت از متغیرهای تعیین کنن ۀ قضاو  ،هیجان،
و رفتار اخالقی است (آقابابایی و همکاران )9016 ،و بیانگرآن دسته از ویژگیهایی است کاه
شامل الگرهای ثابت فکاری ،عااطفی و رفتااری آنهاسات (پاروین و جاان ،5339 ،2ترجما
ک یرر و جرادی )9014 ،شخصیت تع اد زیادی از خصرصیا ذهنی اجتماعی و هیجاانی را
دربر میگیرد؛ صفاتی که فراتر از ظاهر فرد است و ممکن است نتاران مساتقیما آنهاا را دیا
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(بلی ورن .)5331 ،9این عاملهای شخصیتی همراره تأثیر بسزایی بر عقایا و تفکارا مربار
به بهرهگیری از رسانهها داشته است (پیرسرن و هاساین .)5391 ،5بناابراین تعاامال اجتمااعی
در فضای مجازی میتران نشاندهن ۀ شخصیت یک فرد باش (با و فیلیاس  .)5331 ،0ایان
مطالعااه باار روی رابط ا اسااتفاده از شاابکههااای اجتماااعی و عاماالهااای پاان گان ا شخصاایتی
(روان رنجررخریی ،4گشردگی به تجرباه ،2بارونگرایای ،6ترافاقپاذیری 1و وظیفاه شناسای)1
تمرکز دارد .افراد تحت سلط خصرصیا شخصیتی مختلف خرد از شبکههاای اجتمااعی باه
مق ار متفاو و برای مقاص مختلف استفاده میکنن  .در هماین زمیناه هااگ  1و همکااران
( )5395به بررسی ارتبا عامال هاای پان گانا شخصایتی و اساتفاده از شابکههاای اجتمااعی
فاای باارک و تاارییتر پرداختن ا  .نتااای بررساای آنهااا نشااان داد کااه عاماالهااای شخصاایتی
مشارکتکننا گان در ارتباا باا تبااد آنالیان و جساتوجاری اطالعاا  /تبااد آنالیان،
تأثیرگذار برد .مرن 93و همکاران ( )5394نیز دریافتن که برونگرایی با استفاده ازتلفن هماراه
هرشمن برای سرگرمی ،ارتبا و اطالعا رابط منفی داشت ،اما عامل روان رنجررخاریی باا
استفاده از تلفن هماراه هرشامن بارای سارگرمی و ارتباا رابطا مثبات داشات .در پاژوهش
دیگری عاملهای تجربهپذیری و درونگرایی افزایش احتما استفاده از گرشیهای هرشامن
را پیشبینی کرده ،اما وظیفهشناسی با کاهش استفاده از برنامههای فضاای مجاازی هماراه بارد
(کیم و همکاران .)5392 ،بناابراین ،ابعااد شخصایتی پان گاناه یاا حا اقل بعضای از ابعااد آن
تعیینکنن ۀ استفاده از شبکههای اجتماعی است.
از سری دیگر استفادۀ مکرر از فضای مجازی و شبکههای اجتماعی میتران هریت
فرهنگی ج ی ی را پ ی آورد .فرهنگ بهطرر همزمان از عناصر مختلف (یعنی فرضیههاا،
ارزشها ،باورها و معانی آنها) شکل میگیارد (کااک  99و همکااران )5391 ،و در یاک
محیط اجتماعی مشخص و در ارتبا باا دیگار افاراد ظااهر و تفسایر مایشارد (جنکیناز،95
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 .)5391استفاده از شبکههای اجتماعی بر احساس تعلق افراد به مکانی ثابت و مشخص تأثیر
میگذارد و درنهایت میتران مرج احساس تعلاق باه «فضاای با ون محا ودیت» شارد.
وجرد ارتبا مجازی میان افراد ساکن در نقا مختلف جغرافیایی ،ارتبا فرهنگهاا را باه
ش سهرلت میبخش و تبادی بین فرهنگی را افزایش میدها (تارکال .)5399 ،9ایان
رسانههای مجازی با بهروزرسانیهای م او باه ترلیا محتارای فرهنگای مایپردازنا و بار
فرهنااگ کاااربران تااأثیر ماایگذارنا (شااریری 5و همکاااران )5390 ،و کاااربران عااالوه باار
سرگرمی میترانن فرهنگ خرد را از طریق نمایشهاای گفتااری فراملای بازنریسای کننا
(ردان .)5390 ،0هریت نیز در فراین های ارتباطی شکل میگیرد .بنابراین ،اگار شابکههاای
اجتماعی بهعنران یک ابزار ارتباطی درنظر گرفته شرد ،فرض میشرد که هریتها از طریق
استفاده از آن ساخته میشرن یا تغییر مییابن  .این امر به تغییر هنجارها و انتظارا در رفتار
اجتماعی منجر میشرد و ب ین ترتی شبکههای اجتماعی بهطرر بالقره در حا ایجاد یاک
هریت فرهنگی جهانی هستن (ون داجیک .)5390 ،4اگرچه وضعیت اقتصادی و اجتماعی،
جنسیت ،سن و نژاد ،همگی در ترسع هریت فرهنگی نقش دارن  ،اما با حضارر در فضاای
مجازی چنین مراردی ازبین میرود ،چراکه تما ساکنان دنیای مجاازی برابرنا (ودودی و
داور .)9010 ،این برابری مجازی میتران سب تغییر هریت فرهنگی و گارایش باه هریات
فرهنگی ج ی شرد.
عامل های شخصیت نیز ممکن است به واسط استفاده از شبکههای اجتماعی بر تغییر
و ایجاد هریت فرهنگی نقش داشته باش  .از آنجایی کاه هار فارد باا عامال هاای شخصایتی
منحصر به خرد ،با «هنجارها» و «رفتار» خرد از فضای مجازی بهمنزل ابزار ارتبااطی اساتفاده
میکن  ،بنابراین ساختوساز هریت فرهنگی با ترجه به عامال هاای شخصایتی افاراد شاکل
میگیرد (دابفر 2و همکاران .)5334 ،افراد خالقانه خرد را در محیط چن فرهنگی شبکههای
اجتماعی ارائه میدهن و واژگاان و اصاطالحا فرهنگای مخصارص باه خارد را تعیاین و
تعریف میکنن (فربارش و ولاز .)5396 ،6متخصصاان مختلاف نیاز تصاری کاردهانا کاه
پیچی گیهای شخصیت ،سب افزایش تعا اد هریاتهاای فرهنگای مایشارد (هاالیدی،1
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 .)5393نتای پژوهشهایی که در ارتبا با سبکهای هریت ازجمله هریت فرهنگی و پن
عامل شخصیت صرر گرفات ،حااکی از آن بارد کاه مقیااس هریات باهدسات آما ه از
ارتباطا مجازی با عامل برونگرایای ،ترافاقپاذیری و وظیفاهشناسای باردن رابطا مثبات
داشتن و همچنین تغییار هریات نسابتباه عامال هاای شخصایتی قابال قیااس بارد (لنا رز و
لرنزبری5336 ،9؛ لرئیک  5و همکاران.)5394 ،
با ترجه باه ترضایحا فار ،،پاژوهش حاضار بارآن اسات تاا رابطا باین عامال هاای
شخصیتی و استفاده از شبکههای اجتماعی و همچنین پ آین استفاده از شبکههای اجتماعی،
یعنی تغییر هریت فرهنگی را در قال م معادی ساختاری مررد بررسی قرار ده .

شکل  9م مفروض روابط ساختاری بین عامل های شخصیت ،استفاده از شابکههاای اجتمااعی و هریات
فرهنگی

روش
پژوهش حاضر مطالعهای ترصیفی ـ همبستگی اسات .جامعا آمااری پاژوهش تماا کااربران
بایی  91سا شبکههای اجتماعی در سا 9011ـ  9011شهر اصافهان اسات .باا وجارد آنکاه
درمررد حجم نمرن یز برای م های ساختاری ترافق کلی وجرد ن ارد ،اما بهزعم بسایاری
از پژوهشگران حا اقل حجام نمرنا یز  533نفار اسات (سایرو 0و همکااران5336 ،؛ هار،4
 .)5331به عبارتی ،اگر از م یابی معادی ساختاری استفاده شرد ح ود  53نمرنه بارای هار
Landers & Lounsbury
Luyckx
Sivo
HOE
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عامل (متغیر پنهان) یز است (جکسرن ،5330 ،بهنقل از حبیبی و ع نور )9016 ،و باا ترجاه
به اینکه همیشه در پژوهشها امکان افت شرکتکنن گان و ریازش وجارد دارد باا اساتفاده از
روش نمرنه گیری غیرتصادفی در دسترس تع اد 523نفر به عنران نمرن پژوهش انتخااب شا ه
است .مناطق انتخابی برای نمرنهگیری از مناطق 92گان شهر اصفهان ،مناطق  0 ،9و  2بارد کاه
دلیل انتخاب تمرکز جمعیت و امکانا شهری در این نقاا و ارائا خا ما بهتار اینترنتای و
درنتیجه دسترسی بهتر افراد به اینترنت برای استفاده از شابکههاای اجتمااعی نسابتباه منااطق
حاشیهایتر برد .ب ین منظرر پژوهشگران بهطرر حضرری به در خانهها در منااطق تعیاینشا ه
مراجعه نمرده و پ از ارائ اطالعا کافی و مربر به پژوهش و نیز تأکی بر محرمانه باردن
دادهها و اخذ رضایت آنها ،از پاسخگریان درخراست کردنا کاه باا دقات تماا باه تکمیال
پرسشنامهها اق ا ورزن  .بهدلیل زیاد بردن تع اد سؤای  ،پژوهشگران مهلات  5تاا  4سااعته
به پاسخدهن گان برای تکمیل دادن و سس برای جما آوری پرساشناماههاا اقا ا نمردنا .
مالک ورود ،مسلط بردن به استفاده از شبکههاای اجتمااعی و داشاتن حا اقل سان  91بارد و
مالک خروج ،ن اشتن سراد کافی برای پاسخدهی ،تکمیل ناقص و مخ وش یا تکمیل ترسط
فردی غیر از پاسخدهن ه برد.
در این پژوهش بهمنظرر جم آوری اطالعا از پرسشنامههای زیر استفاده ش :
 .9پرسشنامة پنج عاملی شخصیت ( )NEOفرم کوتاه :9بارای سانجش ویژگایهاای
شخصیتی مرردنظر در این پژوهش ،از پرسشنام  2عاملی شخصیت نئر که شامل  63سؤا
(هر خردهمقیاس شامل  95سؤا ) استفاده ش  .این پرسشنامه بر اساس تحلیل عاملی نمرا
 NEO– PIکه در سا  9116اجرا ش ه برد ،بهدست آم ه است و پن بُع عما ۀ شخصایت
را ان ازه میگیرد ،که عبار ان از روان رنجررخریی (بُع  ،)Nدرونگرایی  -بارونگرایای
(بُع  ،)Eپذیرابردن یا تجربه پذیری (بٌع  ،)Oترافقپذیری (بٌع  )Aو وظیفه شناسی (بٌع .)C
برای هر عبار پرسشنامه یک مقیاس درجهبن ی پن رتبهای وجرد دارد که دارای ارزش
 3تا  4است .برای برخی از جملههاا ایان نمارهگاذاری از کاامال مارافقم تاا کاامال مخاالفم
بهترتی  3تا  4تعلق میگیرد و برای برخی دیگر برعک  .نمرا مقیاس با جم بساتن 95
آیتم برای هر بُع بهدست میآی  .درخصرص پایایی عرامل ،نتای چن ین مطالعه حاکی از
آن است که زیرمقیاسهای این آزمرن ،همساانی درونای خاربی دارنا و آلفاای کرونباا
آزردهخریی ،برونگرایی ،پذیرا بردن ،دلسذیر باردن و مسائرلیتپاذیری باهترتیا عباار
1. NEO- Personality Inventory- Revised :NEO- PI-R
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اسااات از 3/12 ،3/14 ،3/12 ،3/14 :و (3/10فتحااای آشاااتیانی .)9012 ،ماااککاااری و
کاستا )9111(9اظهار میدارن که ابزار کرتاهش ۀ نئر مطابقت دقیقای دارد :باه گرناهای کاه
مقیاسهای فر کرتاه ،همبستگی بایی  3/61را با مقیاسهای نسخ فر کامال پرساشناما
نئر دارن  .همچنین ،در تحقیقی ضاری اعتباار آزمارن  -آزمارن مجا د در فاصال  01روز
باااهترتیا ا  3/11 ،3/10 ،3/11 ،3/10و  3/12بااارای روانرنجررخاااریی ،بااارونگرایااای،
تجربهپذیری ،ترافقپذیری و وظیفهشناسی گزارش شا ه اسات .آلفاای کرونباا نیاز بارای
روانرنجررخااریی  ،3/16باارونگرایاای  ،3/10تجربااهپااذیری  ،3/14ترافااقپااذیری ،3/16
وظیفهشناسی  3/11و آلفای کل برابر  3/10بهدست آم ه است (فتحی آشاتیانی .)9012 ،در
این پژوهش آلفای کرونبا برای روان رنجررخریی  ،3/12برونگرایی  ،3/11تجربه پذیری
 ،3/19ترافق پذیری  3/19و وظیفهشناسی  3/13بهدست آم .
 .2پرسشنامة اعتیاد به شبکه های اجتمـاعی مبتنـی بـر موبایـل:بارای سانجش میازان
استفاده از شبکههای اجتماعی از این پرسشنام  50گریهای استفاده ش  .خراجه احما ی و
5
همکاران ( )9012پرسشنام ماذکرر را بار اسااس پرساشناما اعتیااد باه اینترنات یاناگ
( )9111ساختن  .شااخص و روایای محتارای پرساشناماه 3/12و  3/16محاسابه شا ه بارد.
براساس تحلیل عامل اکتشافی تع اد گریههاای پرساشناماه باه  4عامال عملکارد فاردی 1
گریه ،م یریت زمان  4گریه ،خردکنترلی  2گریه و رواباط اجتمااعی  5گریاه دساتهبنا ی
ش ه برد .با احتساب ح اقل امتیاز  9و ح اکثر امتیاز  2بارای هرگریاه ،حا اقل امتیااز کال
پرسشنامه  50و ح اکثر امتیاز کال پرساشناماه  992بارد .با ین ترتیا  ،ساط اعتیااد باه
شبکههای اجتماعی در یک مقیاس لیکار  2امتیاازی در  4ساط کااربر پاایینتار از حا
معمر ( ،)46-50کاربر معمرلی ( ،)61-46کاربر در شر اعتیااد ( )15-61و کااربر معتااد
( )992-15ترصیف ش  .پایایی درونی با ضری آلفای کرونباا 3/15محاسابه شا ه اسات
(خراجه احم ی و همکاران .)9012 ،در پژوهش حاضر آلفای کرونبا کل  3/19برد.
 .3پرسشنامة هویت فرهنگی :این پرسشنام  52ساؤالی را عاطفاه عظیمای ()9012
تنظیم کرده است و دارای  1خردهمقیاس است که  4خردهمقیاس :هریت ملای سارزمینی93
گریه ،هریت ملی تاریخی  2گریه ،هریت ملی فرهنگی  2گریه ،هریت قرمی  2گریه برای
این پژوهش درنظر گرفته ش  .آلفای کرونبا خردهمقیاسها بهترتیا ،3/11 ،3/10 ،3/11
1. McCrae & Costa
2. Young
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 3/11است .پایایی ترکیبی 3/12 ،3/11 ،3/14 ،3/11و تحلیل عااملی تأییا ی ،3/21-3/14
 3/19-3/16 ،3/61-3/11 ،3/23-3/13باارد .چنانچااه کااه از اطالعااا برماایآیاا ایاان
پرسشنامه پیشفرضهای اعتبار و ابزار پژوهش را دارا برد (عظیمی .)9012 ،نمارهگاذاری
بهصرر طیف لیکر  2تایی از کامال مرافقم  2تا کامال مخالفم  9بارده و باایترین نماره
 952نشاااندهن ا ۀ هریاات فرهنگاای بااای و ثبااا هریاات فرهنگاای و پااایینتاارین نمااره 52
نشاندهن ۀ هریت فرهنگی پایین و ع ثبا هریات فرهنگای بارد .آلفاای کرونباا 3/11
برای پایایی کل محاسبه ش ه است .در این پژوهش آلفای کرونبا کل  3/11بهدست آم .
داده های جم آوریش ه با استفاده از آزمرن همبستگی پیرسرن مررد بررسای قارار
گرفت و سس با استفاده از م معادی ساختاری به صحت فرضایه پرداختاه شا  .بارای
تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از نر افزار اس.پای.اس.اس .نساخ  50و نار افازار لیازر
نسخ  1/13استفاده ش .
یافتهها :از مجمرع  523نفر مشارکتکنن گان  16نفر( 01/4درص ) مرد و  924نفار
( 69/6درصاا ) زن بردناا  .میاااانگین سااانی شااارکتکنناا گان  56/11بااارد 61 .درصاا
شرکتکننا گان مجارد و  05درصا متأهال بردنا و بیشاترین فراوانای مربار باه میازان
تحصیال  ،تحصیال کارشناسی برد که  24/4درص نمرناه را شاامل مایشا  .همچناین،
شبک اجتماعی تلگرا با  12/5درص بیشترین ماررد اساتفاده و فای بارک باا  3/4درصا
کمترین شبک اجتماعی استفادهش ه برد.
برای ارزیابی ارتبا بین متغیرها ،ابت ا پیشفرضهای  SEMمررد بررسی قارار گرفات.
از آنجا که پیشفارضهاای  SEMمحقاق شا ه اسات ،لاذا جهات بررسای بارازش ما هاای
ان ازهگیریش ه با م های نظری از روش م یابی معادی سااختاری ( )SEMاساتفاده شا .
در راستای ترصیف دادهها از شاخصهای پراکنا گی و مرکازی باهویاژه میاانگین و انحارا
استان ارد استفاده ش که به همراه ماتری همبستگی متغیرهای در ج و  9و  5ارائه ش ه است:
همان طرر که در ج و  9مشاه ه میشارد از باین عامال هاای شخصایت پان گانا
روان رنجررخریی و ترافقپاذیری باا اساتفاده از شابکههاای اجتمااعی هامبساتگی مثبات و
برون گرایی ،تجربه پذیری و وظیفهشناسی با استفاده از شبکههای اجتماعی همبستگی منفای
دارد .همچنین ،روان رنجررخریی و ترافقپذیری با هریات فرهنگای هامبساتگی مثبات و ساه
عامل برونگرایی و تجربه پذیری و وظیفهشناسی باا هریات فرهنگای هامبساتگی منفای دارد.
همبستگی بین هریت فرهنگی و استفاده از شبکههای اجتماعی نیز مثبت است.
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همبستگی متغیرهای مررد مطالعه

متغیر

9

2

روانرنجررخریی
برونگرایی
تجربهپذیری
ترافقپذیری
وظیفهشناسی
هریت فرهنگی
استفاده از شبکههای اجتماعی

9
*-3/90
- 3/30
*3/94
-3/31
**3/01
**3/04

9
**3/56
**3/91
**3/03
**-3/51
**-3/04

3

9
3/99
**3/54
**-3/53
**-3/03

1

9
3/93
*3/90
*
3/92

5

9
**-3/09
**-3/09

6

1

9
**9 3/25

**P < 3/32* P < 3/39

جدول  2شاخصهای پراکن گی و مرکزی عاملها
متغیرها
میانگین
انحاارا
استان ارد

روان
رنجورخویی

برونگرایی تجربهپذیری توافقپذیری وظیفهشناسی

هویت
فرهنگی

استفاده از
شبکههای
اجتماعی

04/66

01/61

06/60

01/21

02/61

61/03

61/33

4/64

4/01

0/13

4/59

0/11

94/21

96/21

به منظرر تبیین م مفهرمی نقش واسطهای میزان اساتفاده از شابکههاای اجتمااعی
مبتنی بر تلفن همراه در رابطه با عامل های شخصیت و هریت فرهنگی بر پایاا ماا یااابی،
مفروضههای معادی ساختاری در م مررد مطالعه بررسی ش .
همانگرنه که در ج و  0نشان داده ش ه اسات ،شااخصهاای انا ازهگیاری بارازش
نسبی را نشان میدهن و م نقش واسطهای میزان استفاده از شابکههاای اجتمااعی مبتنای بار
تلفن همراه در رابط عامل های شخصیت و هریت فرهنگی بهطرر نسبتا مطلاربی بارازش یافتاه
است ،با این تفاو که تما رابطههای م اولیه ،معناادار باهدسات نیاما ه اسات؛ از ایان رو،
تمامی روابط غیرمعنادار از م حذ ش ن تا مقادیر نهایی پارامترهای م مشخص شارن .
م اصالحی در شکل  5آم ه است.
مناا رجا ماا ساااختاری  5نشااان ماایدهاا کااه عاماالهااای شخصاایتی دوگانااه
(روان رنجررخریی و برونگرایای) قادرنا در قالا رواباط علای  -سااختاری ،تغییار هریات
فرهنگاای را بااهواسااط شاابکههااای اجتماااعی بااهطاارر معنااادار تبیااین کنن ا  ،چاارا کااه مقااادیر
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جدول  3شاخصهای برازش م نهایی روابط ساختاری بین عامل های شخصیت ،اساتفاده از شابکههاای
اجتماعی و هریت فرهنگی
شاخص

مقدار

دامنة مورد قبول

X2

6239/49
5413
5/65
3/33
3/31
3/19
3/13
3/12
3/63
3/21
3/19

<6
<3/32
<3/31
>3/13
>3/13
>3/13
>3/13
>3/13
>3/13

DF
X2/DF
P.VALUE
RMSEA
NFI
NNFI
CFI
GFI
AGFI
IFI

نتیجه
برازش م
برازش م
برازش م
برازش م
برازش م
برازش م
برازش م
برازش م
برازش نسبی م
برازش نسبی م
برازش م

شکل  2م پ از اصالح روابط ساختاری بین عامل های شخصایت ،اساتفاده از شابکههاای اجتمااعی و
هریت فرهنگی

شاخصهای برازش م ان ازهگیریش ه ،همه در وضعیت مطلرب قرار دارن  ،باهنحاری کاه
مق ار ریش میانگین مجاذور خطاای بارآورد ( )RMSEAدر حا مطلارب (کامتار از ،)3/31
نسبت  X2/dfدر ح مطلرب (کمتر از  )6واق شا ه و ایان نسابت در ساط  p< 3/32معناادار
است .از طرفی شاخص نیکریی برازش ( ،)GFIشاخص نیکریی برازش اصالحشا ه (،)AGFI
شاخص برازش تطبیقی ( ،)CFIشاخص برازش هنجارش ه ( )NFIو شااخص بارازش تارکر -
لرئی ( )TLIهمگی در ح مطلرب و نزدیاک باه مطلارب ( )3/13هساتن  .از ساریی مقا ار
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ضری تبیین ( )Bو آزمرن  tبهعمل آم ه نشان میده که الف) عامل روان رنجررخریی قادر
است  40درص از تغییرا استفاده از شبکههای اجتماعی را بهطرر معناادار تبیاین کنا (3/32
< .)pب) عامل برونگرایی قادر است  19درص از تغییرا استفاده از شبکههای اجتمااعی را
بهطرر منفی و معنادار تبیین کن ( .)p<3/32ج) استفاده از شبکههای اجتمااعی قاادر اسات63
درص از تغییر هریت فرهنگی را بهطرر مثبت معنادار پیشبینی کن (( )p<3/32شکل .)5

بحث و نتیجهگیری
از پاژوهش حاضار ،بررسای و تبیاین نقاش واساطهای میازان اساتفاده از شابکههاای
ها
اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در رابطه با عامل های شخصیت و هریت فرهنگای بارد .بارای
آزمرن برازش م نظری تحقیق با تأکی بر شاخصهای برازش میتاران باه بارازش نسابی
م ت وینش ه از یک سر و دادههای تجربی از سری دیگر ،تأکی داشت .بنابراین ،انطبا،
تقریبا مطلربی بین م های بهتصریر درآم ه و یا م سااختاریشا ه باا دادههاای تجربای
فراهم ش ه است و با تأکیا بار معاادی سااختاری ،الگاری مناسابی در زمینا رابطا باین
متغیرهااای مسااتقل و وابسااته طراحاای ش ا ه و باارازش مطلاارب معاار الگریااابی معااادی
ساختاری است.
با ترجاه باه ما سااختاری  5از باین عامال هاای شخصایتی پان گاناه ،دو ویژگای
شخصیتی روانرنجررخریی و برونگرایی ترانستن باهواساط عامال اساتفاده از شابکههاای
اجتماعی هریت فرهنگی را پیشبینی کنن که این نتیجه با پژوهشهای (هالیدی5393 ،؛ و
رایان و زنرس )5399 ،9همسر برد .اما سه عامل شخصایتی وظیفاه شناسای ،ترافاقپاذیری و
تجربه پذیری بهدلیل نرسی ن به ح مطلرب از م حذ ش  .تجربهپذیری و وظیفهشناسی
در پیشبینی با هریت فرهنگی رابط منفی داشتن و واسطه ش ن متغیر استفاده از شبکههاای
اجتماعی سب ش ایان دو متغیار در ما هام باه حا مطلرب نرسان و حاذ شارن  .در
ترضی رابط مثبت روانرنجررخریی و هریت فرهنگی می تران گفت افراد روانرنجررخر
نگران ،عصبی ،مأیرس و ناامی  ،دارای استرس ،خجالتی ،آسی پذیر هستن  ،بنابراین امکان
دارد به حفظ هریت فرهنگی خرد تمایل داشته باشن نه از جهات تعلاق خااطر و عالقاه (از
جهت پرهیز از مرقعیتهای ج ی و استرسآور) و تحت نفرذ ویژگیهای فرهنگی ج یا
1. Ryan & Xenos
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نبردن ممکن است به ثبا هریت فرهنگی آنها بینجام  .همچنین ،در تبیین رابطا منفای و
معکرس برونگرایی و هریت فرهنگی محققاان پیشاین بیاان داشاتن خصالت ماجراجریاناه
برونگراها ،تمایل به کنجکاو باردن درباارۀ فرهناگهاای دیگار ،قارار گارفتن در معارض
مرقعیتهای ج ی را افزایش میده و انگیزۀ آنان برای جستوجر و شرکت در تجربیا
متفاو فرهنگی را تش ی میکن  .برونگرایاان درماررد فرهناگهاای دیگار کنجکااوی
دارن و به آشنایی با مرقعیتهای ج ی عالقهمن ن و گاهی این کنجکاوی به معنای تمایل
به تغییر در هریت فرهنگی خردشان تعبیار مایشارد .درماررد عامال تجرباه پاذیری باهنظار
میرس با ترجه به اینکه افراد با تجربهپاذیری باای احساساا قاریتاری دارنا (برانا ،9
 )5392و بهدلیل اینکه پرسشنام تغییر هریت فرهنگی ماررد اساتفاده در پاژوهش حاضار،
سؤایتی دربارۀ هریت ملی سرزمینی و تاریخی داشت ،این افراد جراب مرافق باه ساؤای
میهنپرستانه و تعلق خاطر به وطن دادن  .همچنین این افراد نسبتبه بازدی از اماکن و آثاار
تاریخی وآشنایی با شخصیتهای تاریخی نیز عالقه نشان دادن و درنتیجه در مقیااس تغییار
هریت فرهنگی نمرۀ کمتری کس کردن  .افراد با تجربهپذیری بای عالقهمن هستن همیشه
سؤا کنن و آمادۀ پذیرش عقای سیاسی و اجتماعی اخالقی هستن  .اما این تمایال به این
معنی نیست که آنها افرادی غیراصرلی هستن و به اصر و عقای خارد پاایبنا ی ن ارنا
(مک کری و ساتین .)5331 ،5فرد دارای ویژگی تجربه پذیری بای ممکن اسات باه سیساتم
ارزشهای خرد مسئرینه پاسخ ده و همچرن یک سنتگرا از آنهاا دفااع کنا  .خاال
پژوهش مردی 0که وظیفهشناسای پایشبینایکننا های بارای تغییارا فرهنگای بارد (ماردی،
 )5331رابط معناداری بین وظیفهشناسی و هریات فرهنگای باهواساط اساتفاده از شابکههاای
اجتماعی بهدست نیام  .بنابر نظری کاستا و مک کری ( )9115که جنبههاای وظیفاه شناسای را
بهعنران وظیفاهشناسای ،تاالش بارای مرفقیات ،شایساتگی ،وقاتشاناس ،قابال اتکاا و مانظم
میدانستن  ،میتران گفت افراد با ویژگی شخصیت وظیفهشناسی بای به حفظ هریت فرهنگای
خرد تمایل دارن  .این افراد در مقابل زادگاه و ملیت خرد احساس وظیفاه مایکننا و هریات
فرهنگی افراد وظیفهشناس با استفاده از فضای مجازی بهراحتی دستخرش تغییر نمیشرد.
دو ویژگی روان رنجررخریی و برونگرایی بیشترین ارتبا را با استفاده از شابکههاای
1. Brandt
2. McCrae & Sutin
3. Moody
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اجتماعی داشتن  ،برونگرایی نشاندهن ۀ احساسا مثبت است و روان رنجررخریی نشاانی از
احساسا منفی است (مهال  9و همکااران .)5336 ،بارونگرایای باهصارر معناادار منفای و
روان رنجررخریی بهصرر معنادار مثبت استفاده از شبکههای اجتماعی را پیشبینی مایکارد
که این یافته باا پاژوهشهاای مارن (  ،)5394سای من ،)5390( 5اورچاارد و فرلارود)5393( 0
همسر برد .افراد برونگارا بیشاتر از درونگرایاان ،تمایال باه هیجاان ،فعالیات با نی و تعامال
اجتماعی در محیط واقعی دارن  ،اما افراد درونگرا نیاز به دوستان و تحارک خاارجی کامتار
دارن (هیلز و آرگیل .)5339،4اورچارد و فرلرود( )5393بیان میکنن که درونگراها باهطارر
قابل ترجهی بیشتر بهسمت ارتباطاا آنالیان کشای ه شا هانا تاا افاراد بارونگارا .آنهاا باه
ارتباطا آنالین بهدلیل ع وجرد ویژگی های ته ی کنن های که ارتباطا چهاره باه چهاره
دارن بیشتر جذب مای شارن و ارتباطاا آنالیان را تارجی مای دهنا  .همچناین ،اینترنات و
شبکههای اجتماعی ترسط افراد درونگرا باه دییال مختلاف ماررد اساتفاده قارار مایگیرنا
ازقبیل بیان خرد ،ایجاد و حفظ روابط با دیگران ،برای سرگر کاردن خارد یاا بارای بحا و
دیگر دییل کارکردی که در محیط واقعی کمتار باه آن مایپردازنا (لاین و لار .)5399 ،2از
میان استفادههای مختلف شبکههاای اجتمااعی ازجملاه اساتفادۀ هامزماان مثال گفاتوگاری
آنالین و یا استفادۀ غیرهمزمان مثال اشتراکگذاری پست و ماتن ،افاراد درونگارا ارتباطاا
غیرهمزمان را ترجی میدهن (ریان و زنرس .)5399 ،روان رنجررخریی استفاده از شبکههای
اجتماعی را بهطرر مثبت معنادار پیشبینی می کرد .روان رنجررخریی به ترانایی فرد در تحمال
استرس مربر میشرد .در این رابطه میتران گفت افسردگی و عالئام اضاطراب باا افازایش
استفاده از شبکههای اجتماعی همراه است ،حتی پا از کنتار کلای اساتفاده از شابکههاای
اجتماعی ،این ارتبا منحصربهفرد با مشکال سالمت روانی مربر به خلقوخر و اضاطراب
پابرجاست (بکر 6و همکاران.)5390 ،در همین راستا ،پژوهشی بیان داشت جرانان بالغ مبتال باه
روان رنجررخریی ،خرد را در فی برک بهصرر ای ئا معرفی می کردن  ،همچنین افارادی
که ازلحاظ هیجانی بیثبا بردن  ،مایل به رفتارهاای خاردآزاری آنالیان بردنا (میچکاان1و
Mehl
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همکاران .)5394 ،بنابراین افاراد باا ویژگای شخصایتی روان رنجررخاریی تمایال بیشاتری باه
استفاده از شبکههای اجتماعی و روابط مجازی دارن .
با ترجه به م  5استفاده از شبکههای اجتماعی پیشبینیکنن ۀ هریت فرهنگی بارد
که این نتیجه با پژوهشهای گالخر )5391( 9و ژائر 5و همکاران ( )5391مطابقات داشات.
با ترجه به آنکه شبکههای اجتماعی در همه جا ،بینظیر ،صمیمی ،بیوقفه و از راه دور قابل
دسترسی هستن و میلیرنها نفر با تجربیا و فرهنگ مخصرص خرد در آنها حضرر دارن
(دافر 0و همکاران .)5399 ،شبکههای اجتماعی با فراهم کاردن سیساتمی جاام  ،یکسارچاه،
جهانی ،بر رفتار و افکار انسانها تأثیرگذارن  .ایان سیساتم جاام ساب شا مفااهیم سانتی
فرهنگاای و حااریم خصرصاای ق ا یمی شاارن و فرهنااگ ج ی ا ی مج ا دا طراحاای شاارد
(راچرری 4و همکاران .)5393،از طریق دسترسی به شبکههای اجتمااعی ،کااربران باهطارر
بالقره می ترانن با مرد در قارههای مختلف ارتبا برقرار کنن  ،از مرزها ،زبانهاا وآداب و
رسر و فرهنگهای ج ی پیروی کنن ؛ ب ین ترتی احساساا مارتبط باا فرهناگ بارمی
منزوی خراه ش  .نامح ود و فراگیر ش ن ارتباطا در شبکههای اجتمااعی مایترانا در
ساختوساز هریت فرهنگی و احساس تعلق ابها ایجاد کن  .استفاده از شبکههای اجتماعی
برای کاربران احساس آشنایی ،امنیت ،و مهامتار از هماه حا کنتار (حسای کاه گااهی
زن گی واقعی آن را ارائه نمیده ) فراهم میکن (تارکل .)5399 ،درنتیجه ،آنچه بهواسط
استفادۀ بیرویه از شبکههای اجتماعی اتفا ،میافت این است کاه تغییار در سااختار هریات
فرهنگی در راستای دنیای ملمرس ،فیزیکی و واقعی ایجاد میشرد.
بنابر آنچه پیش از این بیان شا بیشاترین گاروه در معارض تغییار هریات فرهنگای،
بهواسط استفاده از شبکههای اجتماعی ،افرادی با دو ویژگی شخصیتی روان رنجررخریی و
درونگرایی بای بردن  .با مشاه ۀ نتای بهدست آم ه در م سااختاری  5مایتاران گفات
شبکههای اجتماعی میتران نقش میانجی داشته باش .
در جم بن ی پژوهش کنرنی و بر اساس پژوهش پیشین مشخص ش نسل جران از
طریق رسانهای مثل شبکههای اجتماعی در معرض روابط و سنتهای فرهنگی مختلف قرار
گرفتن و بای این تعارضا را تعاد و ادغا کنن  .چنین ادغامی باه سانت و خاانراده نیااز
Glukhov
Zhao
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دارد و از سری دیگر نیازمن ترجه به آرمانهاای شخصای خارد و خردمختااری اسات .در
نتیج جهانی ش ن ،شکا فرهنگی میان جرانان و والا ین ممکان اسات درماررد اقتا ار و
استقال که مسائل اصلی در ترساع هریات فرهنگای خارد اسات ،ایجااد شارد (جنسان 9و
همکاران .)5399 ،تعامال متقابل فرهنگی در شبک اجتماعی بیگانه ،فرهنگای چن گاناه را
شکل میده  .است ی میکنیم که استفادۀ بیرویه و وابستگی به شبکههای اجتماعی نقش
مهمی در تغییر هریت فرهنگی نسبتبه استفادۀ کمتر و یا ع استفاده از شبکهها دارن .
ازجمله مهمترین مح ودیتهای پژوهش حاضار مایتاران مقطعی باردن و اساتفاده
از پرسشنامههاای خردگزارشای را بیان داشت .همچنین ،نمرنهگیری در دساترس مرجا
تعمیم نتای با احتیا میشرد .پیشنهاد میشرد عرامال انگیزشای ماننا تمایال باه برقاراری
ارتبا  ،جستوجری حمایت اجتماعی و ارزش سرگرمی برای فهام عرامال تأثیرگاذار بار
استفاده از شبکههای اجتمااعی نیاز درنظار گرفتاه شارد .ایان عرامال انگیزشای ،مساتقل از
رویکرد پن عامل به شخصیت هساتن  ،اماا در تصامیمگیاری بارای اساتفاده از شابکههاای
اجتماعی میترانن تأثیرگذار باشان  .همچناین ،پیشانهاد مایشارد در قالا جلسااتی بارای
وال ین دارای نرجرانان با عامل های شخصیتی روان رنجررخاریی باای ،خطارا اساتفاده از
شبکههای اجتماعی بارای ایان گاروه از نرجراناان گرشازد شارد و محا ودیت اساتفاده از
شبکههای اجتماعی درنظر گرفته ش ه و امکان جایگزینی نظیر فعالیتهای با نی ،معاشار
و ارتباطا فیزیکی فراهم شرد.
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