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 آموزان دانش کلیه حاضر، شامل پژوهش آماري جامعه. گردید ساختاري
 حجم و 1395-96 تحصیلی سال در تهران شهر دوم دوره متوسطه دختر
 الزم اطالعات. شد بانتخا نفر 400 با معادل کوکران فرمول اساس بر نمونه

تورنس،  آن، خالقیت -بار هیجانی ریون، هوش هوش پرسشنامه پنج وسیله به
 يها شبکه ساخته محقق پرسشنامه و نئو عاملی پنج شخصیتی هاي ویژگی

 دوطبقه در نیز آزمون اطالعات وتحلیل تجزیه. شد آوري جمع اجتماعی
: است دین قرارب آن نتایج نیتر  عمدهکه گرفت صورت استنباطی و توصیفی

 يها  شبکهاز استفاده بر هوش مستقیم اثر که شد مشخص نتایج اساس بر
 مداخله با اجتماعی يها  شبکهبر هوش اثر ، اماباشد ی نممعنادار اجتماعی

 حاکی پژوهش نتایج نیچن هم. است معنادار معکوس صورت به هیجانی هوش
 شبکه از استفاده استتوانسته  هیجانی هوش مستقیم اثر که بود آن از

 از استفاده ،خالقیت که این بر مبنی پژوهشی فرضیه. کند بینی پیش را اجتماعی
 شخصیتیهاي   ویژگیاثر .نشد ، تأییدکند ی مبینی پیش را اجتماعی يها شبکه

 معنادار معکوس صورت به هیجانی هوش مداخله با اجتماعی يها  شبکهبر
 در بیشتري نقش شناختی متغیرهاي یرسا با مقایسه در هیجانی هوش و است
  .دارد اجتماعی يها  شبکهاز استفاده بینی پیش
هاي اجتماعی، هوش شناختی، هوش هیجانی،  شبکه : کلیديهاي واژه

  هاي شخصیتی خالقیت، ویژگی
 

  مقدمه
ها شاهد تحوالت  اي در بیشتر حوزه با ورود به عصر اطالعات و جامعه شبکه

ترین   رسانه جدید و یکی از مهممثابه بهاینترنت . تیمتکنولوژیکی گوناگونی هس
هاي جدیدي که  باشد و ازجمله پدیده دستاوردهاي انقالب ارتباطات در قرن حاضر می

                                                   
1. NEO Five-factor Personality traits 
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هاي  گرفته شبکه هاي اخیر شکل هاي مختلف ارتباطی در سال بر اثر ادغام فناوري
   ).21:1391کیا و نوري، (اجتماعی مجازي است 

ي وب دو هستند و به آن دسته از ها يفناوری مجازي محصول ي اجتماعها شبکه
 که امکان مشارکت کاربر در تولید محتوا و به شود یمیی اطالق ها يفناور

 و هرگونه داده دیگر را لیفا، وندیپ، لمیف متن، عکس، :ي اطالعات شاملگذار اشتراك
حیط مجازي است و ي وب دو دنیاي کندوهاي کاربران در مها يفناور. آورند یمفراهم 
، ها آني وب دو هستند که درون ها يفناوري اجتماعی مجازي بخشی از ها شبکه

ی، ارتباطات افقی و ده يرأي ها گروهي دوستی، ها حلقهتعامالت کاربران و امکان ایجاد 
ي شبکه اجتماعی ها گاهیپا گفت توان ی م.شود یم صفحات وب فراهم سفارشی شدن

ي فوري ها امیپ ازجمله تر یقبل به کاربران توانایی کاربردهاي بیشتر چندبعدي هستند و
ي شخصی و بارگذاري محتواي تولیدي کاربر مثل ها امیپها و یا تبادل  نوشت و وب

 و نیز بسیاري از کاربردهاي دیگر مثل یافتن دوستان دئویو، تصاویر، ها نوشت وب
 ها این قابلیت. دنبخش یمرا ي دوستان ها شبکهي جدید و داشتن ها شدن دوستقدیمی و 

عمومی هستند و آنچه را در زندگی افراد در یک شبکه اجتماعی بر خط اتفاق افتاده 
نوعی یک زندگی   بهها شبکهبه تعبیري دیگر کاربران این . دهند یماست به تفضیل شرح 

 از  زمان زیادي هرچند).25: 1389، پرور ییایض ( دارندها گاهیپابرخط را از طریق این 
؛ اما از همان آغاز فعالیت این گذرد ینمي اجتماعی فعال بر روي اینترنت ها شبکهظهور 
 ها شبکه که کاربرد این بدین سو 1995 از اواسط دهه ژهیو به در سپهر مجازي و ها شبکه

یی ها شبکه و تأثیراتی که چنین ها آني فراوانی پیرامون عملکرد ها بحثعمومیت یافت، 
اند  هاي اجتماعی موفق شده شبکه. کاربرانشان بگذارند صورت گرفته است بر توانند یم

ها با عضوگیري رایگان  این شبکه. توجهی از کاربران اینترنتی را جذب کنند تعداد قابل
هاي مختلف نقش اساسی بر عهده داشته باشد  اند در جریان سازي از کاربران توانسته

  .)113: 1387محسنیان راد، (
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توان انتظاري جز غرق  اي ریشه کرده که نمی اندازه  فناوري به امروزدر دنیاي 
هاي روز براي  شدن در آن را داشت، به همین دلیل در کنار مزایاي بسیاري که فناوري

نوعی در ذات استفاده از اینترنت و  اند، مشکالتی هم وجود دارد که به ما به همراه آورده
قدري جذاب و فریبنده به  تواند به زي اغلب می دنیاي مجا. است ي اجتماعیها شبکه

 مجذوب آن شد دیگر بازگشت به زندگی واقعی برایش که ایناز نظر رسد که کاربر پس
تواند اعتیادآور   چیزي که به اینترنت مربوط باشد میهر.  آور باشدشیتشوترسناك و 

 مسائل اگر مورد شود و این  اینترنتی باعث بروز مسائل جسمی و روحی میادی اعت.باشد
  .)157: 1393پوررمضان، (توانند به بیماري تبدیل گردند  توجه قرار نگیرند می

 اینترنت از این قابلیت برخوردار است تا زندگی ما را که اینبنابراین، حتی با 
. حال از قدرت ایجاد ویرانی نیز برخوردار است  سازد درعینتر راحت و تر ساده

دهیم  صورت آنالین انجام می یی که بهها انتخابما اکثراً از طریق تأثیرگذاري اینترنت بر 
ي اجتماعی مجازي ها شبکهویژه   سنجیده از اینترنت بهاستفادهما با . پذیرد صورت می

ها را مهار نموده و از تأثیرات نامطلوب آن فاصله   آننامحدودي ها تیقابلتوانیم  می
دشیفتگی و غرور کاذب، استرس، افسردگی،  چون اختالل شخصیتی، خوتأثیراتی. گیریم

هاي عمومی، در معرض خطر قرار  بدخوابی، اعتیاد، ورود زندگی خصوصی به محیط
حال که ما براي برقراري روابط  .)84:1394احمدي،  (گرفتن روابط چهره به چهره

ی ناگزیر از استفاده از این فضاهاي مجازي هستیم باید سع اجتماعی و تعامل با دیگران
 .ها داشته باشیم ها سعی در کنترل مشکالت ذاتی آن  بر آنمؤثرکنیم با توجه به عوامل 

باشد؛  ها مؤثر می  گوناگونی در انتخاب، گزینش و استفاده از این شبکهعوامل
هاي شخصیتی ازجمله عوامل تأثیرگذار در چگونگی  ي شناختی و ویژگیها ییتوانا

  .)84:1395، امامی ریزي (باشند یماستفاده از فضاهاي مجازي 
عامل  . به هوش، هوش هیجانی و خالقیت اشاره کردتوان یماز عوامل شناختی 

هاي رفتار در انسان  ترین عواملی است که قادراست در شناخت پیچیدگی هوش از مهم
 از چشم ستیبا ینمرو  ي متفاوت کمک شایان توجهی نماید و ازاینها تیموقعدر 
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ي شناختی هوش ها ییتوانای دیگر از کی .)Zhong, 2011: 89 (محققان دور بماند
یی است که بر خودآگاهی و ها مهارتمنظور از هوش هیجانی، مجموعه . هیجانی است

 بیانی یا حرکتی، یک مؤلفههیجان شامل یک . گذارد یمثیر رفتار تأچگونگی از درك 
 شناختی یا پردازشی است که در مؤلفهتنظیمی و یک - نظارتیمؤلفه تجربی، یک مؤلفه

  .)87:1387منصوري، (شرایط مختلف نقش اساسی در محیط دارد 
هاي   ویژگی؛هاي شخصیتی است منظور از عوامل شخصیت در واقع همان ویژگی

هاي اجتماعی  امل دیگري است که در گزینش و هدف استفاده از شبکهشخصیتی ع
هایی هستند که پایداري رفتار یک فرد را  هاي شخصیتی، ویژگی ویژگی. تأثیرگذار است

ي، دلپذیر بودن، ریپذ انعطافي، برونگرایی، نژند روانهایی چون  کنند؛ ویژگی تعیین می
رسد گوردن آلپورت، بهترین تعریف در   میبه نظر.  بودنباوجداني و ریپذ تیمسئول

ي پویایی در بند سازمانکند، شخصیت،  او اشاره می. مورد شخصیت را ارائه داده است
 فیزیکی که رفتار و تفکر او را -هاي روانی  درون فرد است و شامل آن دسته از نظام

د بروز یک  فرد را مستعتواند یم شخصیتی هاي ویژگیدر واقع . شود یمد، نکن تعیین می
 شخصیتی هاي ویژگیکه ممکن است فردي دیگر با  سري از رفتارها نماید درصورتی

 بنابراین عوامل شخصیتی .)45:1391احمدي، (نزند متفاوت دست به چنین رفتارهایی 
 رفتار در انسان هاي پیچیدگینیز یکی دیگر از عواملی است که قادر است در شناخت 

 این تحقیق ما به دنبال این هستیم که بدانیم  در. کمک کندي متفاوت به ماها تیموقعدر 
 یا استفاده از ،دهد یمي شناختی را تغییر ها ییتواناي اجتماعی ها شبکهآیا استفاده از 

  ؟شود یم باعث بروز چه نوع اختالالتی شخصیتی ها شبکه
  

   هدف تحقیق
 دختران، که با تحوالت ویژه  دوران دبیرستان براي نوجوانان بههاي ویژگیبا توجه به 

عنوان یک  گسترده فیزیولوژیکی، شناختی، هیجانی و اجتماعی همراه است، این دوره به
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ي جدیدي باشد ها تجربهها و   منبع دشواريتواند یمشده است و  دوره پرتنش شناخته
که گاهی مشکالتی را نیز براي دانش آموزان به همراه دارد و آنان را بیش از سایر افراد 

کشاند  یمي اینترنتی ها یوابستگ و به دهد یمدر معرض خطرهاي جسمی و روحی قرار 
ي ها شبکهرو این پژوهش به بررسی رابطه استفاده از  ازاین). 7:1395ثابت و همکاران، (

هاي  ي شناختی همچون هوش، هوش هیجانی، خالقیت و ویژگیها ییتوانااجتماعی با 
ي و ریپذ تیمسئولي، دلپذیر بودن، ریپذ انعطافیی، ي، برونگرانژند روانشخصیتی چون 

  .پردازد یمباوجدان بودن در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر تهران 
  

 پژوهش پیشینه
هاي شخصیتی و  ي شناختی و ویژگیها ییتوانایی در تأیید ارتباط میان ها پژوهش

رفتار که فرد از خود استفاده از فضاهاي اینترنتی وجود دارد روانشناسان معتقدند هر 
 عوامل محیطی، عاطفی، شناختی و : مانندي، تحت تأثیر عوامل بسیاردهد یمبروز 

ي ها شبکهیی نیز در حوزه ها پژوهش .)Swickert et al, 2002: 45(شخصیتی است 
 و پوتنام دریافتند که  شرر.شده است ي شناختی افراد انجامها ییتوانااجتماعی و 

ها   آن.استدار   همبستگی معنی، یکون فردي با هوش هیجانی هوش درمیانهمبستگی 
 این و بهدریافتند که رابطه مثبت معناداري بین دو هوش شناختی و هیجانی وجود دارد 

 بر هم توانند یم و ستندی نگریکد مستقل از یبهر هوش که این دو ندنتیجه رسید
  .)Shearer, 2006: 45-52(  باشندتأثیرگذار

لف ازجمله محمد نعیم، محمد حسنی لوطک و مهرنگار ي مختها پژوهش
ي اجتماعی با هوش هیجانی و افسردگی، ها شبکهبه رابطه استفاده از ) 1394 (ییبراهو

نیز در پژوهش ) 1396( کلثوم شرفی و همکارانش  ام.اضطراب و استرس اشاره داشتند
ها   شادي در آننفس و ي اجتماعی و عزتها شبکهنوجوانان به  خود به رابطه گرایش

، تاج میري گندایی و همکاران، )1395(حسین ثابت، جهانگر و معتمدي . اند پرداخته
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بر ارتباط میان هوش ) 1395(و موالیی و آریانفر ) 1394(، امامی ریزي و برون )2004(
  .اند گذاشتهي اجتماعی صحه ها شبکه پایین به اعتبارهیجانی باال و میزان استفاده کمتر یا 

 اند دادهدر پژوهش خود نشان   شخصیتی، ماسکنل و گوادانیوهاي ویژگیحوزه در 
که میزان چت، دوستی اینترنتی، چت مخفیانه و میزان دانلود عکس و فیلم سکسی با 

یی ارتباط مثبت و با میزان استفاده از اینترنت ارتباط گرا برون شخصیتی هاي ویژگی
 هاي ویژگی ارتباط منفی و ها نهیزمویژگی شخصیتی توافق در همه . منفی دارد

گفتنی . ی در همه ابعاد ارتباط مثبت دارندشناس فهیوظشخصیتی گشودگی به تجربه و 
ي رنجور روانی، گشودگی به تجربه، توافق و شناس فهیوظ شخصیتی هاي ویژگیاست که 
 ی واریانس میزان چت را دارند و در این میاننیب شیپقدرت % 18 به میزان مجموعاً

 :Muscanell & Guadagno, 2012( ی داردنیب شیپ توان% 14یی تنها بهی شناس فهیوظ

107-112.( 

بوك را مورد بررسی قرار   اعتیادي از فیساستفاده) 1393( و علیزاده  پوریعدل 
بوك در بین برخی از کاربران با  دادند؛ نتایج نشان داد که استفاده اعتیادي از فیس

ي، انزواي اجتماعی، کمبود حمایت اجتماعی، افت و ریپذ تیئولمسمسائلی همانند عدم 
  .ناکارآمدي تحصیلی و کاري ارتباط مستقیم دارد
هاي اجتماعی  رسانهکه نشان داد ) 1393(در بحث خالقیت نتایج پژوهش افراسیابی 

اینترنتی از طریق فراهم آوردن امکان تعامل و مباحثه در موضوعات مختلف، رشد و 
ریت اطالعات، فراهم آوردن امکان اتصال مراکز علمی به یکدیگر، تولید دانش توسعۀ مدی

 متقابل و معنادار از طریق زبان و آگاهی، گردش آزادانۀ ارتباطاتجدید بر اساس 
ها، افزایش خالقیت دانشجویان، تسریع جریان گردش و مبادلۀ اطالعات، تقویت  نوآوري

هاي  هاي اعضا و کشف ایده انباشت تمام ایدهو تحکیم تفکر علمی، خالق و انتقادي، 
جدید علمی، تقویت شایستگی اجتماعی از طریق نظریۀ قدرت نمادین بوردیو و 

صورت مستقیم و غیرمستقیم در  کردن ابزارهایی براي ایجاد یک جامعۀ جدید، به فراهم
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 عرصه ظهور در عابدي نقش مثبت فضاي مجازي .فرایند مدیریت دانش مؤثر هستند
مورد تأکید قرار داده است؛ از میان رفتن محدودیت مکان، زمان، نبود کنترل و را خالقیت 

ي اینترنتی فرصت ها طیمحپردازي و تنوع گوناگون  انتقاد، ناشناس ماندن، امکان خیال
  ).28:1392عابدي،  (کند یممناسبی را براي بروز خالقیت فراهم 

  
  ينظر ادبیات
 زیادي بخش که طوري به شود ی مقلمدادها   رسانهلعاتمطا در کلیدي مفهومی مخاطب

 بوده مخاطبان وها   رسانهرابطه درك به معطوف اخیر يها  دههدر محققان از تالش
در  مخاطبان. است شده منجر متعددي يها هی نظرتولید به تاکنونها   تالش این.است
 ها  رسانهمقابل در هک شدند ی متلقی منفعل موجوداتی بیستم قرن اول نیمه يها هینظر

سوزن « نظریه. شوند ی ممواجه مطلق قادران سان بهها   رسانهبا و هستند بسته دست
 وسایل تزریقی نظریه). Verner, 2002( است ها هی نظردست این  از»تزریقی
 تنها  نهها رسانه. داند ی ممخاطب بر فوري و مطلق، مستقیم تأثیري داراي را جمعی ارتباط

 طور مستقیم به مخاطبان. هستند قادر نیزها   آنرفتار تغییر به بلکه مردم شنگر تغییر به
 افتد اتفاق می ، فوريها  آنرفتار و نگرش برها   رسانهتأثیر و هستند مرتبطها   رسانهبه
 )51:1389زاده،  مهدي(

تصور  و شد آشکار مخاطب به نگاه تغییر يها نشانهبیستم،  قرن يها مهی ناز اما
در  را يتر  فعالنقش که داد مخاطبی به را خود جاي منفعل موجودیتی مثابه به مخاطب

 مخاطبان که نظریه است با رویکرد این شروع. داشت عهده برها   رسانهبا ارتباط
ولین مدلی که در  ا.کند برآورده راها   آننیاز که هستند يا  رسانهدنبال به فعال صورت به

، دیگو ی ممدل این رضامندي است و فت مدل استفادهاین پژوهش مورد استفاده قرار گر
 گیرند قرارها   رسانهاستفاده مورد که این بجاي کنند یم استفاده ها  رسانهاز مخاطبان

)Lacey, 2002: 156.(  

                                                   
1. Hypoderamic Theory 
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ویژه  بهکارکردگرایی،  در ریشه رضامندي و استفاده پژوهشگران، نظریه اغلب نظر بر بنا
 نیازهاي کنشگران بر کارکردگرایی گونه این در. دارد هفردگرایان ساختاري کارکردگرایی

 يها پاسخدلیل به ) فرهنگی يها ارزشاجتماعی،  نهادهاي مانند( بزرگ ساختارهاي و
واقع   در.)Ryan, 2011: 120(شود  ی مآن، تأکید به متعلق نیازهاي و کارکردي

 :جامعه، نظیر اگونگون برآورنده نیازهاي راها  رسانهکارکردگرایانه،  شناسی جامعه
اطالعات  انواع همه وسیع گردش به نیاز و اجتماعی فرهنگی، کنترل همبستگی، استمرار

را ها   رسانههم، همه افراد که است فرض شی پاین بر مفروض خود و داند ی معمومی
 براي مدلی روزنگرن ).McCrae, 1992: 104 (رندیگ ی مکار به متناظر مقاصدي براي

 یا نیازها مفهوم بر هی تکبا مدل این که داده ارائه رضامندي و هاستفاد رویکرد
 آن در که پردازد یممراحلی  توصیف به سپس و شود ی مآغاز انسانی اولیه يها خواسته

 را احتمالی هاي حل یافتن راه براي جستجو و شود ی ممشکل به تبدیل نیازها برخی
  .دانجام یم» ها زهیانگ«ایجاد  به و دهد ی مگسترش

 نیتر  معروفاز یکی ،است شده پیشنهاد گوناگونی هاي بندي ، طبقهها زهی انگباب در
 :گیرد ی دربرمرا زیر ابعاد که است )1972( همکاران و کوئیل مک بندي  طبقهها آن

 يریادگمحیط، ی مختلف رویدادهاي درباره گیري خواهی، جهت مشورت: آگاهی )1

ي ها  ارزشرفتار، تقویت الگوهاي خودآگاهی، یافتن کسب: شخصی هویت )2
  شخصی
 کردن دیگران، فراهم شرایط از آگاهی: اجتماعی متقابل کنش و یگانگی )3

 يا هی پاایجاد و خود نقش ایفاي چگونگی از دیگران، آگاهی با رابطه امکان برقراري
 اجتماعی متقابل براي کنش

نیازهاي   ارضايوقت، کردن روزمره، پر مشکالت از آرامش، دوري: سرگرمی) 4
  .)Landers et al, 2006: 276 (یجنس
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  نظریههي دیگري که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتها هینظر
 در و کنند ی ممطرح را ارتباط به نیاز بود که وحشت مدیریت نظریه و اگزیستانسیالیسم

 با تا دارد وامی راها  انسانوجودي،  يها  دغدغهاز یکی عنوان تنهایی، به احساس حقیقت
 اضطراب این با کننده حمایت جستجوي و ناپذیري خدشه دفاعی دو مکانیسم از استفاده

 نشان شده انجام مطالعات نیز نظریات این با مطابق و رو ازاین .کنند وجودي مقابله
 به نیاز ارضاء براي يا  مقابلهروشی تواند یمي اجتماعی ها شبکهاز  که استفاده دهند یم

  .) Jean, 2013 ؛Park, 2007 ؛ 1391انصاري، ( باشد تنهایی و کاهش یابی ط، دوستارتبا

  
                                                   

1. Existentialism 
2. Terror Management Theory 
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  روش اجراي تحقیق
هاي  ي شناختی و ویژگیها ییتوانا پژوهش حاضر به بررسی رابطه که اینبه دلیل 

 تحقیق از ماهیت ،پردازد یمي اجتماعی ها شبکه بر گرایش به استفاده از مؤثرشخصیتی 
شده،  گی برخوردار است و با استفاده از ضرایب همبستگی محاسبه همبست–توصیفی 

 کلیه دانش شاملجامعه آماري پژوهش حاضر، . اقدام به تدوین مدل ساختاري گردید
در )  گانه19مناطق (شهر تهران ) غیرانتفاعی و دولتی(آموزان دختر متوسطه دوره دوم 

، یدانشگاه شیپ اول، سوم و هیاپ سه در ها آنکه تعداد   بودند1395-96سال تحصیلی 
ي ریگ نمونهي در این پژوهش، روش ریگ نمونهروش .  نفر است119796 مجموعاً

 نفر انتخاب 400اي با  با استفاده از فرمول کوکران نمونه اي بود که اي چندمرحله خوشه
 بخش تقسیم شد و مدارسی 5شهر تهران به  پژوهش اجراي و شروع براي .شدند

 از انتخاب پس و شد رجوع مدارس ن مناطق انتخاب شد بهصورت تصادفی از ای به
 .گردید توزیع آموزان دانش میان ها پرسشنامه، ها یآزمودن تصادفی

 دیوسف  اهیسآوري اطالعات از پنج پرسشنامه هوش         براي جمع  حاضر در پژوهش 
 آن، پرسـشنامه  -، پرسشنامه هوش هیجـانی بـار    ) سال 18 تا 10متناسب با سنین    (ریون  
فـرم کوتـاه   ( هاي شخصیتی پنج عاملی نئو یت تورنس، پرسشنامه استاندارد ویژگی    خالق

جهت .  اجتماعی استفاده شد يها   در نهایت پرسشنامه محقق ساخته شبکه      و)  سؤالی 60
 ضریب آلفاي کرونباخ برآورد شد که در ایـن تحقیـق نتـایج              ها  پرسشنامه تعیین پایایی 

  .باشد یم مناسب ها پرسشنامهداد که پایایی آلفاي کرونباخ مطالعه مقدماتی نشان 

                                                   
1. Reliability studies 
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   پایایی در پژوهش حاضر-1جدول 
  آلفاي کرونباخ پرسشنامه

  %68  هوش
  7/0  هوش هیجانی

  83/0  خالقیت
  8/0 ينژند روان
  7/0 ییگرا برون

  69/0 پذیرش
  7/0 سازگاري

  78/0 یشناس فهیوظ
  7/0  ي اجتماعیها شبکه

  
 است که پایایی به روش همسانی درونی و مشخص 1بر اساس نتایج جدول 

یی، پذیرش، سازگاري و گرا بروني، نژند روانمحاسبه آلفاي کرونباخ براي 
 است و براي هوش، 78/0 و 7/0، 69/0، 7/0، 8/0شناسی به ترتیب برابر با  وظیفه

 7/0  و83/0، 7/0، 68/0ي اجتماعی به ترتیب ها شبکههوش هیجانی، خالقیت و 
 در جهت بررسی روایی .باشد یم ها پرسشنامه نشان از مناسب بودن  کهباشد یم

منظور حصول  مورد نظر بود که به پژوهش حاضر، روایی صوري و روایی محتوایی
ي پیش از اجرا، از طریق نظر کارشناسان و ریگ اندازهابزار  روایی محتوا و روایی صوري

بار ابزار پرداخته شد، و این فرایند تا محققان مربوطه و همچنین افراد آگاه به بررسی اعت
  .حدي ادامه یافت تا محقق به روایی مورد نظر دست پیدا کند

  
  

                                                   
1. Validity 
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  پژوهش هاي یافته
وتحلیل  تجزیه) 1: ( در دو مرحله اصلی انجام شدها دادهتوصیفی تحلیل  يها افتهی

منظور  به شامل معادالت ساختاري ها دادهوتحلیل استنباطی  تجزیه) 2 (ها دادهتوصیفی 
 ها پرسشنامههاي آماري پژوهش حاضر، ابتدا اطالعات حاصل از  وتحلیل داده تجزیه

ها با استفاده از کامپیوتر  استخراج و در جدول اطالعات کلی تنظیم شد؛ سپس کلیه داده
ي توصیفی و ها روش در دو بخش SPSS(20.0) ،smartPLS3 افزارهاي و از طریق نرم

 .تحلیل قرار گرفتو استنباطی مورد تجزیه

وتحلیل توصیفی، پس از توصیف متغیرهاي جمعیت شناختی، نمرات حاصل  در تجزیه
براي آزمون مدل مفهومی . شده است  هاي پژوهش محاسبه و گزارش از اجراي پرسشنامه
همچنین، همبستگی بین نمرات . سازي معادالت ساختاري استفاده شد پژوهش نیز از مدل
  .رهاي پژوهش و معناداري ضرایب همبستگی مورد توجه بوده استحاصل از اجراي ابزا
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 ب استانداردی مدل ضرا-1شکل 

 
 متغیر 5 تمام ضرایب مستقیم، غیرمستقیم و کل گزارش بین 3 و 2در جداول 

  . اجتماعی آورده شده استيها شبکه شخصیتی و هاي ویژگی، خالقیت، هوش هیجانی، هوش
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 بی ضرا جدول-2جدول 

  اثرات کل  اثرات غیرمستقیم  ب مسیرضرای  
  0,069  0,069 

 0,953    0,953 آماره تی

  ي اجتماعیها شبکه >-خالقیت

 0,341   0,341  سطح معناداري

  0,083 -0,11 -0,028 

 0,548  2,417 1,285 آماره تی

  ي اجتماعیها شبکه >-هوش

 0,584  0,016 0,199 سطح معناداري

  -0,433 0,019 -0,414 

 4,308  0,929 4,478 آماره تی

 تماعیي اجها شبکه >-هوش هیجانی

 0,00  0,354 0,00 سطح معناداري

  0,02 -0,275  -0,255 

 5,03  4,09 0,227 آماره تی

 ي اجتماعیها شبکه >- شخصیتیهاي ویژگی

 0,00  0,00 0,821  سطح معناداري

  0,273  0,273 

 3,6   3,6 آماره تی

   خالقیت>-هوش هیجانی

 0,00   0,00  سطح معناداري

  0,364  0,089 0,454 

 11,144  3,322 7,605 آماره تی

   خالقیت>-هوش

 0,00  0,001 0,00 سطح معناداري

  0,172 0,189 0,361 

 8,396  3,634 2,471  آماره تی

  خالقیت>- شخصیتیهاي ویژگی

 0,00  0,00 0,014 سطح معناداري

  0,328  0,328 

 15,077   12,077 آماره تی

  هوش هیجانی>-هوش

  
 0,00   0,00 سطح معناداري

  0,692   0,692 

 29,069   29,069  آماره تی

   هوش هیجانی>- شخصیتیهاي ویژگی

 0,00   0,00  سطح معناداري
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 میرمستقی غيرهای مسی بررس جدول-3جدول 

 سطح معناداري آماره تی اثرات غیرمستقیم 

 0,001 3,322 0,089. یت خالق>-  هوش هیجانی >-هوش 

 >- هوش هیجانی >-هاي شخصیتی  ویژگی
 خالقیت

0,189 3,634 0,00 

 0,353 0,93 0,025 هاي اجتماعی  شبکه>- خالقیت >-هوش 

 >-  خالقیت >-  هوش هیجانی >-هوش 
 هاي اجتماعی شبکه

0,006 0,923 0,356 

 >- هوش هیجانی >-هاي شخصیتی  ویژگی
 تماعیهاي اج  شبکه>-خالقیت 

0,013 0,929 0,353 

هاي   شبکه>- خالقیت >-هاي شخصیتی  ویژگی
 اجتماعی

0,012 0,786  0,432 

 0,00 3,95 0,142- هاي اجتماعی  شبکه>-  هوش هیجانی >-هوش 

 >- هوش هیجانی >-هاي شخصیتی  ویژگی
 هاي اجتماعی شبکه

-0,3 4,6 0,00 

  
  پژوهشهاي یافتهرامون یبحث پ

 نشان داد که از بین دانش آموزان در ها دادهوتحلیل توصیفی  یهنتایج حاصل تجز
 رشته علوم در%) 5/41( نفر 166 رشته علوم ریاضی، در%) 3/28 (نفر 113پژوهش 

کمترین .  رشته علوم انسانی مشغول به تحصیل بودنددر%) 3/30( نفر 121تجربی و 
 و بیشترین 84وم برابر با نمره هوش در بین دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان دوره د

بر اساس نتایج بدست .  بود79/117 و میانگین بهره هوشی برابر با 136نمره برابر با 
ي آزمون هوش هیجانی به ترتیب از باال به ا درجه 5آمده مشخص شد که در طیف 

) 3,7(شادمانی ) ، 3,8(پذیري برابر  پایین میانگین متعلق به خرده مقیاس مسئولیت
روابط بین ) 3,5(حل مسئله  )3,6(ی، احترام به خود و استقالل همدلایی، خودشکوف
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پذیري   انعطافو) 3,29(خود ابرازي ) 3,4(بینی  فردي، خودآگاهی هیجانی و خوش
 0از دامنه نمره کل خالقیت هر آزمودنی که بین .  بود2,9 کنترل تکانه با میانگین )3,1(

 و میانگین 111 و بیشترین نمره برابر با 52ا ، کمترین نمره برابر بباشد یم 120تا 
ي اجتماعی ها شبکه میزان استفاده دانش آموزان از نیشتریب . بود72/78خالقیت برابر با 

ي ها شبکهروز و بیشترین فراوانی زمان عضویت در   ساعت در شبانه4 تا 2بین 
 آموزان بیشتر دانش. بین دو تا پنج سال بود) %8/51 (نفر 207اجتماعی یعنی 

اعالم داشتند که کمتر از  )بیشترین فراوانی( %3/80 نفر یا 321کننده در پژوهش  شرکت
   . دارندها شبکهصد عضو در این 

ي اجتماعی شامل خواندن مطالب ها شبکهها براي استفاده از   اصلی آناهداف
 ي مطالبگذار اشتراكجدید ارسال پیام شخصی و جستجو براي یافتن دوستان جدید، 
در خصوص اهمیت . دیگران، اطالع از اخبار روز، گذران وقت و ارتباط با دوستان بود

 به لیم خبري، بحثي اجتماعی آگاهی از حوادث، ها شبکهکاربردهاي مختلف 
بیشترین فراوانی در خصوص . ی را مطرح کردندسرگرم  ورسانی محبوبیت، اطالع

 و با هر بار باشد یمجتماعی مجازي ي اها شبکهي دستیابی به اخبار مربوط به ها روش
در خصوص . گذارند یم لینک را به اشتراك 5ي اجتماعی کمتر از ها شبکهورود به 

ي اجتماعی بیشترین فروانی مربوط به گروهی است که ها شبکهعکس در  مندي به عالقه
  اظهار داشتند رنگها آن .کنند یماعالم داشتند که از تصویر واقعی بیشتر استقبال 

ها هر روز عکس پروفایل خود را تغییر   اکثر آنباًیتقرصفحات برایشان مهم است و 
 .دادند یم

اثر مستقیم هوش بر استفاده از   مشخص شد کهها دادهوتحلیل  در تجزیه
ي اجتماعی ها شبکه، اما اثر هوش بر )<p 05/0 (باشد ینمي اجتماعی معنادار ها شبکه

یعنی این رابطه در . )>05/0p (منفی معنادار است صورت  با مداخله هوش هیجانی به
ي اجتماعی ها شبکهجهت معکوس بوده بدین معنا که با افزایش هوش، استفاده از 
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 گفت پژوهشی که رابطه مستقیم بین توان یم ذکر شد قبالًطور که  همان. ابدی یمکاهش 
ی یها پژوهش اما نشده است  ي اجتماعی را مورد آزمون قرار دهد انجامها شبکههوش و 

 ها در ته است که به مواردي از آنرفدر رابطه با ارتباط هوش و هوش هیجانی انجام گ
ي اجتماعی با مداخله هوش هیجانی ها شبکهاثر هوش بر  پیشینه اشاره شد و چون

 در نهایت فرضیه را با مداخله هوش هیجانی تبیین توان یمصورت منفی معنادار است  به
در بررسی همسویی یا عدم همسویی از تحقیقاتی که به یکی از این  بنابراین ،کرد

نتیجه فرضیه اول پژوهش با تحقیقات نادي . شود یم، استفاده اند داشتهمتغیرها توجه 
همسویی داشته ولی با نتایج  )1989 (، ملتز)1996 (، شرر)1393 (آبادي نجف

  . همسویی ندارد)1391 (يجزتحقیقات حسن سعیدي راد و عفت سادات رباط 
 بجاي کنند یم استفاده ها رسانه از  مخاطبان:دیگو یمرضامندي  و استفاده رویکرد

 نظریه رضایت و طبق ).Lacey, 2002: 156( گیرند قرار ها رسانه استفاده مورد که این
 بر طبق این آورد یمخشنودي هر فرد براي تأمین نیازهاي خود به وسایل ارتباطی روي 

صورت فعال، به دنبال محتوایی هستند که بیشترین  وبیش به  مخاطب، کمنظریه افراد
میزان این رضایت بستگی به نیازها و عالیق فرد دارد . رضایت را براي آنان فراهم سازد

گرایی باال  افراد باهوش با برون. این نظریه با فرضیه رضایت و خشنودي همسو است
 محبوبیت ،ي اجتماعی باالتري برخوردارندها تیموقع از ،موفقیت تحصیلی باالیی دارند

 و ویژگی شود یمها مشاهده   سازگاري فردي مناسبی در آن،اجتماعی بیشتري دارند
خودفرمانی و خودکنترلی در تفکر و عمل شخصی و رهایی از وابستگی ( استقالل
وه  یک گرمؤثر عضو، کنند یم درك تر راحت دیگران را ،ها بیشتر است در آن) هیجانی

 ،فردي  دانش آموزان با هوش میان.از مسائل دارند هستند و آگاهی و تحلیل خوبی
-Shearer, 2006: 68 (کنند یمي اجتماعی شرکت ها تیفعالدوستان زیادي دارند و در 

87(. 
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صورت  با دیگران و به دهند یمباال ترجیح  دانش آموزان داراي هوش بین فردي
بر طبق نظریه استفاده  .را با دیگران در میان بگذارندگروهی مطالعه کنند و اطالعاتشان 

 خواندن مطالب کنند یمي اجتماعی دنبال ها شبکهو رضایتمندي اهدافی که از استفاده از 
 اثرات منفی معموالً .باشد یمگذاري مطالب خود، اطالع از اخبار روز  جدید، اشتراك

ها از این فضاها کمتر  ا که آناستفاده از این فضاها در افراد باهوش، کمتر است چر
توجه در   بنابراین به دنبال جلبرندیگ یمها توجه را از محیط اطراف   آنکنند یماستفاده 

ویژه این مسئله گول خوردن در   به- خورند یمي مجازي نیستند و کمتر گول ها طیمح
این به دنبال تعامالت خوبی با اطرافیان دارند بنابرو  – شود یمبین دخترها بیشتر دیده 

 فضاها در مقابل افراد با بهره هوشی پایین بیشتر در این اما .ي مجازي نیستندها یدوست
ها از درس و مطالعه گریزانند و بیشتر به دنبال سرگرمی و پر کردن   آنبرند یمبه سر 

، هدف گردند یم دنبال فضایی براي رفع نیازهاي خود به واوقات فراغت خود هستند 
و  یافتن دوستان مجازي جدید، الیک کردن مطالب دیگران، گذران وقت ترها بیش آن

در این فضا انسجام، انطباق و پذیرش . باشد یمدنبال کردن حوادث و سرگرمی 
زمانی احساس بیگانگی با  ها بعد از مدت یافته و آن کاهش اجتماعی این دانش آموزان

ها در فضاي   همچنین آن.دنکن یم را احساس دنباش یمي که در آن عضو ا جامعهخود و 
نوعی خود را با الگوها و   اعضاي دیگر بوده و سعی دارند بهرو دنبالهمجازي بیشتر 

ي ها تیخالق شکوفایی اجتماعی و بنابراینمعیارهاي افراد جامعه مجازي سازگار کنند 
 و عالئق ها ارزشمرورزمان به افرادي فاقد خالقیت و مقلد  یافته و به  کاهشها آنفردي 

از ابعاد  ي اجتماعی مجازيها شبکهطور که بیان شد  همان. شوند یمدیگران تبدیل 
با توجه ). 74-86: 1393آبادي،  نجف (گذارد یممختلف بر جامعه خانواده و فرد تأثیر 

ي ها مهارتآموزانی که با هوش هستند و از   گفت دانشتوان یمبه اثبات فرضیه کل، 
برخوردارند، کمتر در ) عنوان میانجی ده مقیاس هوش هیجانی بهخر (ییباالمیان فردي 



 
 
 
 
 
 
 

  1397 پاییز ،15هاي نوین، سال چهارم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      272

 تا دانش کنند یمي اجتماعی حضور دارند و اثرات منفی کمتري را دریافت ها شبکه
  .تر نییپاآموزان با بهره هوشی 

چنین حاکی از آن بود که اثر مستقیم هوش هیجانی توانسته است  نتایج هم
بنابراین فرضیه پژوهشی مبنی بر ) p>05/0. (بینی کند استفاده از شبکه اجتماعی را پیش

 تأیید " بین هوش هیجانی و استفاده از شبکه اجتماعی رابطه وجود دارد" که این
بر اساس نتایج بدست آمده مشخص است که اثر مستقیم هوش هیجانی . شود می

جانی بر بینی کند و اثر کل هوش هی توانسته است استفاده از شبکه اجتماعی را پیش
این نتیجه با  ،)ید فرضیهیتا (صورت منفی معنادار است ي اجتماعی بهها شبکهاستفاده از 

 موالیی آتانی، )1394( منصوردهقان، )1394 (ییگنداي تاج میري ها پژوهشنتایج 

، حسین ثابت و )1395(الماسی  ، حسینی و آمنه)1395 (امامی ریزي، )1395(
، شرفی و )1394(، نعیم و همکارانش )1395(درتاج  ، فریبا)1395(همکارانش 
 ، پارك و کیفر)2001 ( کراکر و ولف و)1391(،  انصاري )1396(همکارانش 

اگزیستانسیالیسم، ي خودمختاري، ها هینظر. باشد یمهمسو ) 2002(کراکر ) 2008(
 راستا همخود و نظریه نیازجویی با این فرضیه  ارزش يها یوابستگوحشت،  مدیریت

 هنگام به واقع، افراد در وحشت مدیریت نظریه اگزیستانسیالیسم و نظریه بر طبق.بودند
 نیز و احساس تنهایی داشتن رو ازاین و دوستان و خانواده با تیفیباک روابط نداشتن

 يها شبکهاز  استفاده به صمیمی، بیشتر دوستان و تر تیفیباک وابطر کسب براي
 و داده کاهش را خویش احساس تنهایی طریق این از هم ، تاآورند یم روي اجتماعی

   .کنند ارضاء را خویش ذاتی ارتباط به نیاز هم
 ارتباط بین ناهمخوانی از ناشی که است منفی هیجان یک تنهایی درواقع

 بیشتري تنهایی احساس که افرادي. است فعلی اجتماعی ارتباط با نتظارا اجتماعی مورد
 در و است بیشتر واقعی فضاي نسبت ي اجتماعی بهها شبکه در دوستانشان دارند تعداد

                                                   
1. Crocker, & Wolfe 
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 تنهایی اجتماعی ازنظر غیرکاربران با مقایسه در ي اجتماعیها شبکهکاربران  حقیقت
 هوش ازنظر که  افرادي.)Ryan, Xenos, 2011: 85-93 (کنند یم تجربه را بیشتري
 در را خود منفی واقعی هیجانات دنیاي در توانند ینم یخوب به هستند ضعیف هیجانی
 محروم دیگران با اجتماعی قوي روابط از بنابراین نمایند کنترل دیگران با ارتباط

 در ،ندبر یم پناه فضاي مجازي ارتباط، به به خود بنیادین نیاز ارضاي براي و شوند یم
 بوده و اوقاتشان را صرف گرا جامعهمقابل افراد باهوش و هوش هیجانی باال بیشتر 

 .گذرانند یم و کمتر در فضاي مجازي وقت کنند یمبرقراري ارتباطات با دنیاي واقعی 
 ها انسان شناختی روان ذاتی  نیازهاي،از یکی عنوان به ارتباط خودمختاري نظریه با مطابق

 دارند نیاز این به ذاتاً ها انسان نظریه تمام این مبناي واقع، بر در. شود یم گرفته نظر در
  . شوند دوست داشته ها آن سوي از و بدارند دوست را دیگران که

 و خودپیروي، شایستگی شناختی روان بنیادین نیاز سه خودمختاري درواقع، نظریه
 انسان سالمت روانی و شکوفاییرشد،  باعث ها آن ارضاء که نیازهایی عنوان به را ارتباط

 موضوع این به ارتباط به نیاز .)McCrae, & Costa, 1992: 85 (کند یم ، مطرحشوند یم
جامعه،  افراد تا گرفته خانواده اعضاي دیگران، از با تا دارند نیاز ها انسانکه  دارد اشاره
 بدارند دوست آن در که حمایتگر باشند، روابطی داشته متعهدانه و گرم، صمیمانه روابط

 افرادي که از هوش هیجانی شده گفتهحال با توجه به مطالب  .شوند دوست داشته و
باالتري برخوردارند به دنبال ارتباطات واقعی و درك احساسات دیگران بوده و داراي 

 و در کنند یمي واقعی جستجو ها طیمحتعهد اجتماعی باالیی هستند و نیاز خود را در 
ا هوش هیجانی پایین احساس افسردگی و تنهایی بیشتري دارند و اگر مقابل افراد ب

 مؤثر در فضاي واقعی به دنبال ارتباط توانند ینمتنهایی خانوادگی نیز به آن اضافه گردد 
 .دهد یمي اجتماعی سوق ها شبکهسوي فضاهاي مجازي و  ها را به  آنخألباشند و این 

 واقعی دنیاي در توانند ینم خوبی به دهستن ضعیف هیجانی هوش ازنظر که افرادي
اجتماعی  روابط از بنابراین نمایند کنترل دیگران با ارتباط در را خود منفی هیجانات
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فضاي  ارتباط، به به خود بنیادین نیاز ارضاي براي و شوند یم محروم دیگران با قوي
لحاظ هیجانی افرادي که از. )85:1391و نوري مرادآبادي،  کیا (برند یم پناه مجازي
 در شرایط متفاوت حقیقی و توانند یم، داراي شخصیت ثابتی هستند و اند باهوش

گیري را  مجازي و مراودات خود با دیگران رفتاري بهینه داشته باشند و بهترین تصمیم
صورت داوطلبانه و  اما افرادي که هوش هیجانی کمتري دارند، به. اخذ نمایند

 استفاده. دهند یمرا بر زندگی حقیقی خود ترجیح ) زيمجا (دومگر، زندگی  انتخاب
بسیار و ناآگاهانه از فضاي مجازي، بدون وجود بالندگی شخصیت، موجب فردگرایی 

  .دهند یمي نوینی را در شخص شکل ها گیري شخص شده، باورها و جهت
 خالقیت "که ایننتایج پژوهش حاکی از آن بود که فرضیه پژوهشی مبنی بر 

 . تأیید نشد"کند یمبینی  ي اجتماعی را پیشها شبکهز استفاده ا

 هاي ویژگیچنین بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که اثر مستقیم  هم
، اما اثرات )<p 05/0( باشد ینمي اجتماعی معنادار ها شبکهشخصیتی بر استفاده از 

تماعی ي اجها شبکه شخصیتی بر استفاده از هاي ویژگیغیرمستقیم همچنین اثر کل 
 "بنابراین فرضیه پژوهشی ). >01/0p، 255/0. (صورت منفی معنادار است به

این .  تأیید شد"کند یمبینی  ي اجتماعی را پیشها شبکه شخصیتی استفاده از هاي ویژگی
) 1998(، یالوم )1995(، مک کنا )1992(ي مک کري و کاستا ها پژوهشفرضیه با 

، کراکر )2001 (، دیویس)2010( همکاران  و، هانسن)2012( و همکاران نزیجنک
، )1983(همسو بوده و از سوي دیگر نتایج این تحقیق با تحقیقات، تونیس ) 2002(

 یانیآشت، )1999(، دینر، سول، لوکاس و اسمیت )1985(هوم نت، کوهن و ویس 
  .مغایرت دارد )1391(و احمدي ) 1396(
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 هیجانی در مقایسه با سایر در نهایت نتایج پژوهش حاکی از آن بود که هوش
بر . ي اجتماعی داردها شبکهبینی استفاده از  متغیرهاي شناختی نقش بیشتري در پیش

اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که هوش هیجانی داراي بیشترین اثر کل نسبت 
مقدار اثر کل برابر با  (باشد یمي اجتماعی ها شبکهبه سایر متغیرها بر استفاده از 

براي تدوین یک مدل بر . شود یمبنابراین فرضیه پژوهش تأیید ). >P 01/0(و  -414/0
 طور بهاظهار داشتند که هوش هیجانی  طبق معادالت ساختاري، بیانچی و فیلیپس

 & Bianchi(ي اجتماعی است ها شبکه ازی میزان استفاده نیب شیپمعناداري قادر به 

Phillips, 2005: 45.(  بینی کننده نام   متغیر پیشعنوان بهاین عامل  از توان یمبنابراین
ي که انجام ا مطالعه در طی 1391و احمدي و همکاران در سال ) 1385 (شناس حق. برد

 که از میان متغیرهاي دهد یمگام نشان  به دادند دریافتند که تحلیل رگرسیون گام
ی کنندگی نیب شیپ هر دو قدرت ،نژندي گرایی و روان بینی کننده احساس برون پیش

 .ي اجتماعی دارندها شبکهزیادي براي نحوه استفاده از 

  :پیشنهادهاي کاربردي
 هوشی و هوش هاي که افراد با بهر گونه یی براي مدارس بهها شبکهطراحی  .1

 .هیجانی باال بتوانند از آن بیشتر استفاده کنند و به آن گرایش نشان دهند

ي اجتماعی با توجه ها شبکهحی  شخصیتی کاربران در طراهاي ویژگیتوجه به  .2
 . هابه سن آن

ي رو بر غیرمستقیم مثبت و اصالحی ریتأثمنظور  ي اجتماعی بهها شبکهطراحی  .3
 .برند یمافرادي که از اختالالت شخصیتی رنج 

 به ها شبکهن مدرسه و معرفی این ا مختلف توسط مشاوريها شبکهشناسایی  .4
 ها آن منحصر بفرد  شخصیتیهاي ویژگیدانش آموزان با توجه به 
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