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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 تگي با ميزان و نوع استفاده از فيس بوك در نوجوانان        ويژگي هاي شخصيتي و خودشيف

 
∗مهدي سرلك

 

**ليال سرلك
 

 

در بين امكانات اينترنتي متنوعي كه در حال حاضر وجود دارد، شبكه هاي اجتماعي يكي از                      :مقدمه و هدف  
يكي از  .  اشندجديدترين و در عين حال مهمترين اين ابزارها جهت ايجاد ارتباط در بين افراد سراسر جهان مي ب                    

محبوب ترين و پرطرفدارترين اين شبكه ها، فيس بوك است كه از محبوبيت بي سابقه اي در بين افراد خصوصاً                      
نوجوانان و جوانان برخوردار است، به طوري كه اخيراً به عنوان دومين وب سايتي كه در فضاي مجازي از آن بازديد                     

وهش با هدف بررسي ويژگي هاي شخصيتي و خودشيفتگي با          بر همين اساس اين پژ    .  مي شود شناخته شده است   
 .  صورت پذيرفت24 تا 17ميزان و نوع استفاده از فيس بوك در بين نوجوانان سن 

 شهر تهران بود كه با استفاده از روش نمونه گيري           4 نفر از دانش آموزان منطقه       260نمونه پژوهش حاضر      :روش
ن پرسشنامه هاي پنج عامل اصلي شخصيت، شخصيت خودشيفته و            سپس دانش آموزا .  دردسترس انتخاب شدند  

 .پرسشنامه محقق ساخته فيس بوك را تكميل نمودند

نتايج نشان داد كه بين برونگرايي، باز بودن نسبت به تجربه و خودشيفتگي با ميزان و نوع استفاده از                            :نتايج
 بودن و ميزان استفاده از فيس بوك نيز رابطه          همچنين بين وجداني  .  فيس بوك رابطه مثبت معني داري وجود دارد     

 . منفي معني داري وجود دارد

با توجه به رشد روزافزون محبوبيت فضاهاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي در بين نوجوانان و با در نظر                         :بحث
 پيشگيري از   داشتن نتايج تحقيقات در اين زمينه بايستي بر افزايش آگاهي دهي به نوجوانان و برنامه ريزي جهت                 

 .آسيب هاي فضاي مجازي همت گمارد

 . ويژگي هاي شخصيتي، خودشيفتگي، شبكه هاي اجتماعي، فيس بوك، نوجوانان:كليدواژه ها
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  دبير آموزش و پرورش شهر تهران **
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