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Abstract 
Introduction: The goal of this research was to find relationship between 

introversion_ extroversion and locus of control with need for cognition 

among students as the members of online social networks (face book) 

With the rise of online social networks the ways people communicate 

with each other has been drastically changed.  

Methods: This research is based on correlational design and T tests. In 

order to investigate the relationship between introversion_ extroversion 

variable as well as locus of control (external- internal) in regard with 

need for cognition (lower- upper) abilities among Iranian university 

students as the members of online public networks (face book) and those 

who have not participated in these networks 366 students participated in 

this research and answered the James MC Croskey Introversion scale, 

Julian Rotter scale of locus control , and Cassioppo and Petty concepts of 

need for cognition.  

Results: The reason correlation as well as independent T test have been 

chosen as the statistical methodology of this research in order to 

investigate the correlation between the variables. Regarding the result 

arrived at in this research, there was a negative correlation between 

introversion- extroversion and the locus of control .However there was a 

positive correlation between introversion- extroversion and the need for 

lower cognition and a positive correlation between internal locus of 

control and need for upper cognition. There was no significant 

differences between the two groups  

Conclusions: Results indicate that, the introversion is associated with 

internal locus of control and need for upper cognition. Also, this result 

hasn’t had any relevance to membership or non-membership in online 

social networks (face book).   
Keywords: Introversion, Extroversion, Locus of control (external- 

internal), Need for cognition (upper- lower), Online social networks 

(face book). 
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 مقدمه
هاي اجتماعي آنالين در دنيا موضوعي است كه بسيار مورد توجه قرار گرفته امروزه استفاده از شبكه

ها و ارتباط افراد به صورت مجاازي و از راه دور،  شده در اين شبكهاست، موضوعات و مسائل مطرح
نوعي دنيايي موازي با تأثيرات بسياري بر جوامع بشري گذاشته است. گويي، اين اجتماعات آنالين به

هاي مختلاف باه   هاي گوناگون و شخصيتتوان با هويتاحتي مياند كه در آن دنياي واقعي آفريده
اقعاي و نمااي    ابراز وجود و ايجاد ارتباط با ديگران پرداخت. وجود و ابراز هويت حقيقي در دنياي و

هاي اجتماعي آنالين باعث بوجود آمدن مباحث بساياري  گونه شبكههويت و منِ آرماني افراد در اين
شناسي گشته است. اهميت شناخت چندگانه شخصيت افاراد  هاي مختلف، از جمله رواندر علوم پايه
هاي بين مچنين تفاوتها و ههاي شخصيتي در معرفي خود به ديگران و ارتباط با آنو واكاوي اليه

شان، در مقابل آنچه در ايان دنيااي مجاازي    ها و ارتباطاتها، دغدغهمنديوجود واقعي افراد، عالقه
گذارند، كمک شاياني در شناخت و بررسي آنالين از خود به نماي  و در معرض قضاوت ديگران مي

 كند. هاي شخصيتي افراد ميويژگي

آوري در حال افزاي  است و اشكال جديدي از تعامل بين ر شگفتطوهتعداد كاربران اينترنت، ب
وجود آورده است. يكي از هاي اجتماعي بهرساني فوري، تاالر گفتگو و شبكهها را از طريق پيامانسان

هاي اجتماعي كه امروزه شهرت و كاربرد زيادي در ميان مردم دنيا پيدا كرده است، فاي   اين شبكه
توسط فردي به نام مارک زاكربرگ آغاز كارد،   2004بوک كار خود را در سال  باشد. في مي 1بوک

گذاري تصاوير، اخبار و بحث و گفتگو از خدمات اوليه آن براي در تماس بودن با دوستان، به اشتراک
ميليون كاربر در جهاان دارد   700گاه في  بوک بي  از هم اكنون وب .(2010، 2كابران بود )فلتچر

 زبان از جمله فارسي قابل دسترسي است. 40و به
( بر روي دانشجويان كاربر في  2007) 5و لمپه 4، استنفلد3شده توسط اليسونک بررسي انجامي

با افراد جديد اساتفاده كنناد،    آشناييجاي آنكه از اين سايت براي ها بهبوک حاكي از آن بود كه آن
كنند. برخي از داليل اند، استفاده ميديک مالقات كردهمنظور دانستن بيشتر دربارۀ افرادي كه از نزبه

هاي اجتماعي در تماس بودن باا دوساتان قاديمي، حفا  و     هاي شبكهاصلي استفاده افراد از سايت
تقويت رابطه با دوستان فعلي است. بين ميزان استفاده از في  بوک و سرمايۀ اجتماعي درياافتي از  

كاه اساتفاده از فاي  باوک باه       اعتقاد بار ايان اسات   ه است. نوع پيوندي، ارتباطي قوي يافت شد
ها را كند تا با كاستن از موانعي كه معموالً مانع از برقراري ارتباط است، آشناييدانشجويان كمک مي
 به روابط، بدل كنند.
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-برناد، درون كاار ماي  شناسان براي شخصيت باه هايي كه روانبنديترين طبقهيكي از متداول

كار رفت. يوناگ باراي هركادام    بار توسط كارل يونگ بهاست كه براي اولين 2گراييرونو ب 1گرايي
گرايان باه افكاار و احساساات خاوي  توجاه      شمارد. درونگرا( خصايصي ميگرا و برون)افراد درون

دانناد و در نوشاتن   كارند، اصول و معيارها را مهمتر از خود اعماال ماي  دارند، نگران آينده و محافظه
توجاه دارناد، در زماان     ءگرايان به افراد و اشايا گريز و ديرآشنا هستند. برونبهتر از گفتن بوده، مردم

كنند، به اعمال خود توجه دارناد، خاونگرم، پار حارو، زودآشانا و اهال معاشارت و        حال زندگي مي
نالين باه تعامال باا    صورت آتر است كه بهاند و برايشان راحتگرا غالباً مايلاند. افراد دروناجتماعي

كاه  ايندارد كه احتماال  بيان مي 5(. فرضيۀ جبران اجتماعي2009 ،4و الروس 3ديگران بپردازند )ليو 
گرا و كساني كه روابط خارج از اينترنتِ كافي ندارند به اساتفاده از اينترنات روي آورده و   افراد درون

(. محقّقان ديگري نياز  2000، 7و بارگ 6كنايک شبكه اجتماعي آنالين ايجاد كنند بيشتر است )مک
-هاي اجتمااعي، باه  گرا از شبكهاند كه ممكن است استفادۀ افراد درونتازگي به اين نتيجه رسيدهبه

(. 2009هاا باشاد )لياو و الروس،    منظور جبران فقدان تعامالت اجتماعي در زنادگي غيارآنالين آن  
هاي اجتماعي بهرۀ ها از شبكهكند كه آنبيني ميپي گرا چنين الگوي دارا داراتر در مورد افراد برون

باشد كه اينترنت براي افاراد اجتمااعي ساودمندتر    برند. اين الگو بر پايۀ اين پژوه  ميبيشتري مي
ت هار دو  ( صاح  2008) 10و دانوساكي  9(. تحقيقي بوسايلۀ زيويكاا  2002و همكاران،  8است )كرات

گارا در  اتر را به اثبات رساند. مشخص شد كاه افاراد بارون   فرضيۀ جبران اجتماعي و فرضيۀ دارا دار
گراياي كاه در محايط    ترند. و نيز مشخص شاد كاه افاراد درون   محيط آنالين و غيرآنالين محبوب

-شان در شبكهغيرآنالين از محبوبي ت كمتري برخوردارند در فضاي آنالين كوشاتر بوده و محبوبي ت

 هاي اجتماعي بيشتر است. 
، منبع كنترل اسات. ايان مفهاوم باه تواناايي انساان در       11هيم ويژه در نظريه اجتماعي راتريكي از مفا

-گردد و بر اساس اين نظريه، افراد به دو دسته تقسايم ماي  كنترل شرايط و رويدادهاي محيطي مربوط مي

كه خود را بر احساسات، رفتار و شارايط زنادگي خاود مسالط      12شوند: يكي، افراد داراي منبع كنترل دروني

                                                                                                                                  
1 introversion 

2 extroversion 

3 Liu 

4 Larose 

5 Social compensation hypothesis 

6McKenna 

7 Bargh 

8 kraut 

9 Zywica 
10 Danowski 

11 Rotter 

12 Internal locus of control 



  94،تابستان18یشناسیاجتماعی،شمارههایروانپژوهش

5 

 

هاي خود را به عوامل دروناي خاود   ها و شكستكوشند و موفقيتدانسته و در تغيير و اصالح آن فعاالنه مي
تاري برخوردارناد و داراي   دهند. اين افراد در مقابل رويدادهاي زنادگي از موضاع برتار و فعاالناه    نسبت مي

كاه خاود را مسالط بار شارايط و       1بيشتري هستند. دوم، افراد داراي منباع كنتارل بيروناي   اعتماد به نف  
رويدادهاي زندگي ندانسته و حوادث زندگي خود را به عوامل بيروني از قبيال شاان ، سرنوشات و قادرت     

از  هاي خاود متكاي نيساتند و   ها و تالشرسد كه اين افراد به توانمنديدهند. به نظر ميديگران نسبت مي
تر و در مقابل رويدادهاي زندگي از موضاعي انفعاال پاذير برخوردارناد. )ميرهاشاميان،      اعتماد به نف  پايين

كنند بار زنادگي خاود مسالط هساتند )منباع       (. نتايج يک پژوه  نشان داد افرادي كه احساس مي1377
قدرتمناد ديگار را مسالط بار      كنترل دروني(، كمتر در معرض اعتياد به اينترنت قرار دارند و كساني كه امور

، 3و لئوناگ  2)چاک باشندپندارند )منبع كنترل بيروني( بيشتر در معرض اعتياد به اينترنت ميزندگي خود مي
(. ممكن است علت اين باشد كه افرادِ با منبع كنترل دروني، بيشتر شاخص خاود را مسائول شارايط     2004

( در تحقيق خود نشاان  2011) 6(. رابرت ال استيگرز1984، 5و شاپيرو 4)بروين دانندپيرامون زندگي خود مي
دهند كه با افراد جدياد باه صاورت آناليان مالقاات      داد اشخاصي كه منبع كنترل بيروني دارند ترجيح مي

ترِ مالقاات باا   تر و منفعالنههاي آسانكنند؛ چون مالقات با دوستان جديد به صورت آنالين از مصاديق راه
 آيد.يشمار مافراد به

مطالعۀ فعلي به تحقيق پيرامون اين امر پرداخت كه آيا در خصوص  هاي پيشين،بر پايۀ پژوه 
با منبع كنتارل   گرايي و افرادِبرون -اي بين درون گراييهاي اجتماعي آنالين رابطهاستفاده از شبكه

 ؟بيروني و دروني وجود دارد يا خير
-يكي از گراي  هاي اصلي پايه است كه به گراي  فرد به درگير شدن و لذت 7نياز به شناخت

-( چنين اساتدالل ماي  1982) 10و پِتي 9اشاره دارد. كاسيوپو 8هاي شناختي پرتالشبردن از كوش 

تواناد در تعياين   نوبۀ خود ماي باشند كه بهكنند كه برخي افراد داراي سطوح ذاتيِ نياز به شناخت مي
شان در انجام برخي امور خاص و اطالعات اجتماعي مورد استفاده قرار گيرد. كساني ميزان مشاركت

هاي دروني براي انديشيدن و جوياي دانا  شادن   ها باالست داراي انگيزهكه نياز به شناخت در آن
هاا  (. مشخص گرديده است دانشجوياني كه نياز باه شاناخت در آن  1984باشند )پتي و كاسيوپو، مي
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و  2كنند )سايگلمن نحو مؤثرتري استفاده مي، استدالل و حل مشكالت به1قوۀ فراشناخت باالست از
( افرادي كه نياز به شاناخت بااال دارناد    1982هاي كاسيوپو و پتي )(. بر مبناي پژوه 2009، 3ريدر
برند و كمتر احتماال دارد كاه تاالش    صورت دروني از تفكر و درگيري با تكاليف پيچيده لذت ميبه
تكاليف شناختي را كاه  دهند. در حالي كه افراد متمايل باه شاناخت پاايين، گاراي  باه       درد خو

و  6، ماک كااردل  5، اچمباادي 4(. داس1984 اجتناب از تكليف شناختي دارند )كاسيوپو، پتي و كاائو، 
تري نسابت  نشان دادند افرادي كه از نياز به شناخت بااليي برخوردارند نگرش مثبت (2003) 7لوكت

كند كاه ميازان   تازگي انجام شده است بيان ميبه اينترنت و منبع اطالعات دارند. يک تحقيق كه به
، 8، كم است. زانگهاي مرتبط با نياز به شناختمنظور انجام فعاليتهاي اجتماعي بهاستفاده از شبكه

هاا باالسات   آن ( دريافتند كه احتمال اينكه افرادي كه نياز به شاناخت در 2011) 10، و سان9هاردين
داد كاه  هاي اجتماعي خود اضافه كنناد كمتار اسات و ايان نشاان ماي      دوستان جديدي را در شبكه
ها كمتر بود. هاي اجتماعي مورد پسند كساني است كه نياز به شناخت در آناحتماالً استفاده از شبكه

-ا استفادۀ زياد از شبكهاين مطالعه به بررسي اين مطلب پرداخت كه آيا سطوح نياز به شناخت باال ب

اين مطالعاه همچناين    ؟ها مرتبط است يا خيرهاي اجتماعي و يا داشتن نگرشي مثبت نسبت به آن
هاا باالسات را ماورد    احتمال ارسال درخواست دوستي كمتر توسط افرادي كه نياز به شناخت در آن

 ؟اي دارند يا خيربه شناخت رابطه ارزيابي قرار داد. اين سوال مطرح شد كه آيا دو متغير پيشين با نياز

 توجاه  مورد بسيار كه است موضوعي دنيا در آنالين اجتماعي هايشبكه از استفاده امروزه
 در شخصايتي  هااي الياه  واكااوي  و افراد شخصيت چندگانه شناخت اهميت. است گرفته قرار

-عالقاه  افراد، واقعي وجود بين هايتفاوت همچنين و هاآن با ارتباط و ديگران به خود معرفي

 باه  خاود  از آناليان  مجاازي  دنياي اين در آنچه مقابل در شان،ارتباطات و هادغدغه ها،مندي
 هايويژگي بررسي و شناخت در شاياني كمک گذارند،مي ديگران قضاوت معرض در و نماي 

 كه برگرفته در را جوامع جوان و نوجوان نسل ويژهبه نوظهور پديدۀ اين. كندمي افراد شخصيتي
-ماي  كل جمعيت از اعظمي بخ  توسعه حال در كشورهاي در و شناختيجمعيت مطالعات در

 رو ايان  از. باشاد  تأثيرگذار كشور سرنوشت در تواندمي هاآن تصميمات و عقيده و فكر و باشد
 مطالعه و افراد شخصيت با آن روابط و اجتماعي هايشبكه اين در افراد رفتار مطالعه و بررسي

                                                                                                                                  
1 Meta-cognition 

2 Sigelman 

3 Rider 

4 Dass 

5 Echambadi 

6 McCardle 

7 Loukt 

8 Zhong 

9 Hardin 

10 Sun 
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 هااي حركات  بيناي پي  براي بيشتر دان  و آينده در جوامع رفتارهاي و شخصيت با رابطه در
 هااي . محادوديت (1390شود )آقاانوري،  مي تلقي اهميت با امري ها،ملت تحوالت و اجتماعي

 عادم  موجاب  تنهاا  ناه  كشاور،  در آناليان  هااي سايت گونهاين به دسترسي در اخير هايسال
 گوناه اين العادۀفوق قدرت و جهاني تب علتبه بلكه شده هاآن از كشور جوان قشر رويگرداني

 چاه  هر آوردنروي موجب كشور در بومي هاينمونه فقدان البته و آنالين اجتماعي هايسايت
 هماين  دليال باه . است گرديده آنالين اجتماعات گونهاين به كشور جامعه مختلف اقشار بيشتر

 آرمااني  شخصايت  و واقعاي  شخصيت كاربران، رفتار مطالعه موجبات اكنون به تا هامحدوديت
 ايان  و اسات  نشاده  فاراهم  هاا آن با مرتبط تحوالت نگريآينده و بينيپي  همچنين و هاآن

 اين نتايج از استفاده با همچنين. است كشور در دست، اين از تحقيقاتي انجام بر تالشي تحقيق
 باه  توجاه  باا  آناليان  اجتماعي هايشبكه به افراد افراطي آوردنروي علل به توانمي تحقيق
-راه يافتن براي آن از و بردپي آن جانبي عوارض و عواقب و دارد وجود ما كشور در كه موانعي

 رويكرد امروزه اينكه به توجه با. نمود استفاده دست، اين از مسائلي حل و يابيريشه براي هايي
 قارار  توجه مورد بسيار جوان قشر بين خصوصبه آنالين اجتماعي هايشبكه از استفاده جهاني
 زمينۀ در بحث اهميت است، محسوس بسيار كشور در آن دربارۀ مطالعه و توجه فقدان گرفته،

 باا  هاا آن مقايساه  همچنين و اجتماعي هايشبكه در فرد ارتباطات چگونگي و افراد شخصيت
 جديدي دنياي با را شناسيروان حوزه تواندمي كه است جديد و نوگرايانه موردي حقيقي، دنياي
 .برسد ايتوجه جالب دستاوردهاي به و كند تلفيق

گراياي و  برون -گراييبنابر آنچه ذكر شد هدو از پژوه  حاضر، بررسي رابطه متغيرهاي درون
هاي اجتماعي پايين( در دانشجويان عضو شبكه -دروني( با نياز به شناخت)باال -)بيروني منبع كنترل
 آنالين است.  )في  بوک(

 

 پژوهش هایفرضیه
 اصلی فرضیه

 اجتمااعي  هايشبكه عضو دانشجويان شناخت به نياز با كنترل منبع و گراييبرون -گراييدرون بين

 .دارد وجود رابطه آنالين( بوک في )
 

 فرعی هایفرضیه

 اجتمااعي  هااي شابكه  عضاو  دانشجويان در بيروني كنترل منبع و گراييبرون -گراييدرون ( بين1

 .دارد وجود رابطه آنالين( بوک في )
 اجتمااعي  هااي شابكه  عضو دانشجويان در پايين شناخت به نياز با گراييبرون -گراييدرون ( بين2

 .دارد وجود رابطه آنالين( بوک في )
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 فاي  ) اجتمااعي  هااي شابكه  عضو دانشجويان در باال شناخت به نياز با دروني كنترل منبع ( بين3

 .دارد وجود رابطه آنالين( بوک
 هااي شابكه  عضاو  دانشاجويان  شاناخت  باه  نيااز  و كنترل منبع و گراييبرون -گراييدرون ( بين4

 .دارد وجود داريمعني تفاوت عضو غير دانشجويان و آنالين( بوک في ) اجتماعي
 

 روش

 از روش همبستگي استفاده شد. حاضر پژوه انجام براي 

 جامعه آماری
هاي اجتماعي آنالين )فاي  باوک( در   جامعه آماري پژوه  عبارت از كليه دانشجويان عضو شبكه

 .است 1392پاييز 

 

 گیریحجم نمونه و روش اندازه
طاور تصاادفي در باين    مورگاان، باه   ها با استفاده از جدولدر پژوه  حاضر انتخاب تعداد نمونه

 هاي اجتماعي آنالين )في  بوک( به دو طريق صورت پذيرفت:دانشجويان عضو شبكه

صورت آنالين در سايت شبكه اجتماعي ) في  بوک( به مادت ياک   ها بهگذاشتن پرسشنامه .1
( و دعوت از دانشجويان واجد شرايط مقايم اياران و   1392ماه و نيم )آبان و نيمه اول آذرماه 

-هاا را باه  ها، تعداد افرادي كاه پرسشانامه  ركردن اين پرسشنامهبيان توضيحات الزم براي پ

 نفر اشتباه تكميل نمودند. 6باشد و نفر مي 60درستي تكميل كردند، 

 1392هاي آزاد كرج در آبان و آذرماه شده )قلم و كاغذ( به دانشگاههاي چاپبردن پرسشنامه .2
هااي  ارشد در رشاته و كارشناسي گرفتن از دانشجويان مقطع كارداني و كارشناسيجهت بهره

هاا را باه   طور تصادفي، تعداد افرادي كه از ايان طرياق پرسشانامه   ها بهمختلف اين دانشگاه
باودن انتخااب   دليل تصادفيباشد. الزم به ذكر است كه بهنفر مي 216درستي تكميل كردند 

نفر نيز  29نمودند و  ها را افراد غير عضو في  بوک نيز تكميلها، اين پرسشنامهحجم نمونه
 اشتباه تكميل نمودند.

باشد نفر مي 366ها را به درستي تكميل نمودند بنابراين تعداد كل دانشجوياني كه پرسشنامه
نفار دانشاجويان غيار عضاو فاي  باوک بودناد.         90نفردانشجويان عضو في  بوک و  276كه 

 اشتباه تكميل نمودند، مخدوش گرديد.ها را نفر از دانشجويان كه پرسشنامه 34همچنين حدود 

 

 ابزار پژوهش

  شاناختي در بااب   پرسشانامۀ جمعيات  شناختیِ استفاده از اینترنن :  پرسشنامۀ جمعی
كننادگان اطالعاات   استفاده از اينترنت است كه در اين مطالعاه از آن اساتفاده شاد. شاركت    
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هاا باه   كردناد. آن شناختي نظير جنسيت، سن، تحصيالت، وضعيت تأهال را تكميال   جمعيت
هاي اجتماعي پاسخ دادند. سؤاالتي شان از اينترنت و شبكهسئواالتي در رابطه با نحوه استفاده

دهند، از چه هاي مختلف آنالين اختصاص مينظير اينكه: چه ميزان زمان را به انجام فعاليت
زنناد. از  ر ماي كنند. آيا هر روز به صفحۀ خود در في  باوک سا  مرورگر اينترنتي استفاده مي

زنند. و كنند. چند بار در شبانه روز به صفحه خود در في  بوک سر ميفيلترشكن استفاده مي
طاور  گذرانند. تعداد دوستانشان چند نفر است. آيا تعامل باا ماردم باه   چند ساعت را در آن مي
-ها آشنا مينطور آنالين با آدهند. آيا مالقات با اشخاص جديد را كه بهآنالين را ترجيح مي

 دهند.شوند ترجيح مي

 گراياي ساؤالي درون  18مقيااس  جیمز مک کروسکی:  گراییپرسشنامه مقیا  درون- 
( تاا  1« )بسايار مخاالف  »كروسكي اباداع شاد. ايان مقيااس از     گرايي توسط جيمز مکبرون
 گرايي است و كسب( گسترده است. كسب نمرۀ پايين در آن به منزلۀ درون5« )بسيارموافق»

باشد. در اين آزمون ش  سؤال انحرافي در نظر گرفتاه  گرايي ميدهندۀ بروننمرۀ باال نشان
شد تا افراد از ماهيت آنچه كه آزمون درصدد سنجيدن آن است بااخبر نشاوند و ايان شا      

گرايي دخالت نداشتند. اين مقياس برون -گراييسؤال در محاسبۀ مجموع بارم سؤاالت درون
گراياي متفااوت اسات چراكاه ساؤاالت آن      برون -گراييهاي درونبنديدرجهنسبتاً از ساير 

است و پايايي آلفااي تقريباي    60تا  12سنجند. نمرات اين مقياس از هراس از ارتباط را نمي
-(. آلفاي كرونباخ بدست1998كروسكي، و مک1است )ريچموند  80/0بندي باالي اين درجه

 بود. 77/0آمده در اين پژوه  

  :( مقياس منباع كنتارل را بوجاود    1966جوليان راتر )پرسشنامه مقیا  منبع کنترل راتر
خواهاد تاا جمالتاي را كاه باا      كننادگان ماي  سري جمله بوده و از شركت 29آورد كه شامل 

باه بااال(    9كنندۀ نظرات ايشان بوده انتخاب كنند. كساب نمارۀ بااال)   بيشترين دقت منعك 
ترل بيروني است، حال آنكه كسب نمرۀ پاايين باه منزلاۀ داشاتن     دهندۀ داشتن منبع كننشان

-( از سؤاالت اين مقياس در بارم28، 24، 19، 14، 8، 1منبع كنترل دروني است. ش  ماده )

ايان مقيااس از    2باشد. همسااني دروناي  مي 23تا  0دهي نقشي نداشته و نمرات اكتسابي از 
اسات   83/0تاا   55/0در اين مقياس بين  3زمونبازآ -باشد و پايايي آزمونمي 79/0تا  65/0

ريچاردساون در بساياري از    -(. متوسط ضريب پايايي باا روش تصانيف و كاودر   1966)راتر، 
آماده در ايان پاژوه     (. آلفاي كرونباخ بدسات 1371بوده است )بيابانگرد،  70/0ها پژوه 

 بود. 70/0

                                                                                                                                  
1 Richmond 

2 Internal consistency 

3 Test-retest reliability 
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 سؤاليِ  18شدۀ مقياس راي نسخۀ وي: پرسشنامه مقیا  نیاز به شناخ  کاسیوپو و پتی

گياري تمايال فارد باراي     ( ابداع شد و به انادازه 1982نياز به شناخت توسط كاسيوپو و پِتي )
كننادگان در آن، چناين ساؤاالتي را    پردازد. شركتبردن از آن ميآوردن به تفكر و لذتروي
هااي  گاي و باه تناساب ويژ  « كنناده نيسات.  تفكر به نظر مان جالاب و سارگرم   »خوانند: مي

-( را در مورد آن جملاه برماي  5تا 1) 1اي ليكرتنقطه 5شخصيتي خود يكي از نقاط مقياس 

 5تا « عمدتاً مشخصۀ من نيست»يعني  1بندي از گزينند. مقياس ليكرت مزبور در اين درجه
در نوساان   72تاا   0تواناد از  لذا دامنه نمرات ماي  گسترده است.« مشخصۀ من است»يعني 

دهد و در مقابل نمرۀ بندي از نياز به شناخت باال خبر ميتسابي باال در اين درجهباشد. نمرۀ اك
سؤالي با  18شدۀ دهد. جهت روايي، اين مقياس ويراي پايين نياز به شناخت كم را نشان مي

/. است. براي پايايي اين مقياس، 95سؤاليِ نياز به شناخت داراي همبستگي  34مقياس اصلي 
بنادي  يافتاۀ آلفااي كرونبااخ اسات اساتفاده شاده در درجاه       ضريب افزاي  از ضريب تتا كه

(. در اياران قربااني، واتساون،    1984بود )كاسايوپو، پتاي و كاائو،     90/0شده، باالي ويراي 
( اين مقياس را ترجمه كرده و 1384( و طاهرپور، زماني و محسني )2004ديويسون و بينگ )

گازارش   90/0ور، زمااني و محساني آلفااي كرونبااخ آن را     اند. طاهرپمورد استفاده قرار داده
كارگيري تحليل عامل، سه زيار مقيااس باه دسات داده اسات. همبساتگي زيار        اند. بهكرده
متغير بوده است. قرباني، واتسون، ديويساون و بيناگ    67/0تا  42/0ها با نمره كل از مقياس

شدۀ اين سؤال ويراي  18اند. نيمي از ه( نيز روايي و پايايي آن را قابل قبول ذكر كرد2004)
 (.1984دهي شدند )كاسيوپو، پِتي، و كائو، صورت وارونه نمرهبندي بهدرجه

 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده
گراياي، منباع   بارون  -گراياي در اين پژوه ، با استفاده از همبستگي پيرسون، سه مقياسِ درون

پايين( مورد بررسي قارار گرفات. روش آمااري     -دروني( و نياز به شناخت ) باال -كنترل )بيروني

رود كه بخواهيم يک متغير را در دو گروه كار ميمستقل است كه زماني به tمورد استفاده، آزمون 
زياع طبيعاي   هاي اين آزمون شاامل تو مستقل مورد مقايسه قرار دهيم. در پژوه  حاضر ويژگي

 اي، يكساني واريان  بين دو گروه رعايت شده است. متغير وابسته، مقياس فاصله
 

 هایافته
هاي پژوه  مورد تحليل آماري قرار گرفت. ابتدا براي انتخااب ناوع آزماون    در اين قسمت داده

و بودن متغيرها مورد بررسي قرار گرفات، باراي ايان امار از آزماون كلماوگرو      هاي نرمال ويژگي
طور كه مشاهده دهد. همان نتايج حاصل از اين آزمون را نشان مي 1 اسميرنف استفاده شد. جدول

                                                                                                                                  
1 Five-point Likert scale 



  94،تابستان18یشناسیاجتماعی،شمارههایروانپژوهش

11 

 

شده براي آوريهاي جمعبودن دادهشود فرض صفر آزمون كلموگروو اسميرنف مبني بر متعلق مي
هااي پارامترياک باراي     توان از آزماون  شود. بر اين اساس مي تمامي متغيرهاي پژوه  تاييد مي

 هاي پژوه  استفاده نمود.حليل دادهت
 

 اسمیرنف کلموگروف آزمون نتایج .1 جدول

 
هاي پژوه  براي بررسي رابطه همبستگي بين متغيرهاي پاژوه   بودن دادهبا توجه به نرمال

ماتري  همبستگي پيرسون را بين متغيرهاي  2از آزمون همبستگي پيرسون استفاده نموديم. جدول 
 دهد. پژوه  در بين افراد عضو و غير عضو في  بوک نشان مي

 
 های پژوهش. رابطۀ همبستگی پیرسون بین مؤلفه2 جدول

 معنادار هستند. > 0/0p 5* ضرايب در سطح 

 معنادار هستند. > 0/0p 1** ضرايب در سطح 

 
بستگي اريب هما ادول ضا اوجه باه جا  ادهاد، و باا تا    طور كه جدول باال نشان ماي همان

ت باا  اناخا اهاي اجتماعي )في  بوک( آنالين، نياز به شكهاو شبايرسون، در بين افراد عضاپ

( > rp = ،05/0 p 15/0( و منباع كنتارل )  > 34/0rp= ،01/0 pگراياي ) بارون  -گراييدرون
نمايد. همچناين در باين افاراد غيار      ها فرضيه اصلي پژوه  را تاييد مي دارد. اين يافتهرابطه 

 هاي اجتماعي )في  بوک( آنالين هيچ رابطۀ همبستگي معناداري وجود ندارد.عضو شبكه
باا منباع كنتارل    گرايي برون -گراييدرونبين  2آمده از جدول هاي بدستبا توجه به داده

گراتربودن افراد، منبع كنترل بيروني كاه  همبستگي، منفي است يعني با درونبيروني رابطۀ 
كند. در نتيجه فرض صافر رد  گراتربودن منبع كنترل بيروني افزاي  پيدا مييابد و با برونمي

 کل های اجتماعیغیر عضو شبکه های اجتماعیعضو شبکه متغیر

 Z α Z α Z α 

 08/0 25/1 30/0 96/0 06/0 32/1 گراييبرون -گراييدرون
 01/0 60/1 10/0 21/1 06/0 32/1 منبع كنترل

 03/0 41/1 08/0 25/1 08/0 24/1 نياز به شناخت

 3 2 1  متغیرها

   -  گراييبرون -گراييدرون

 منبع كنترل
 -12/0* عضو

-  
 07/0 غير عضو

 نياز به شناخت
 15/0* 34/0** عضو

- 
 05/0 14/0 غير عضو
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باين  نين اچا اا(. هم> rp = ،05/0 p - 12/0) وداشا يد ماي ايه تاياان فرضااشود و ايياام
با نياز به شناخت پايين رابطۀ همبستگي، مثبت است. در نتيجه فرض گرايي برون -گراييدرون

(. باا توجاه باه رابطاۀ     > 34/0rp=،01/0 p) شاود شود و ايان فرضايه تايياد ماي    صفر رد مي
بين منبع كنترل دروني با نياز به شناخت باال در دانشجويان عضو  2همبستگي مثبت در جدول 

توان (. بنابراين ميrp =،05/0< p 15/0معنادار وجود دارد )هاي اجتماعي آنالين رابطه شبكه
هااي  گرايي و منبع كنترل دروني با نياز به شناخت باال در دانشجويان عضو شابكه گفت درون

 اجتماعي آنالين )في  بوک( رابطه دارد.
هااي  هاي پژوه  در دو گروه افراد عضو شابكه براي مقايسۀ رابطۀ همبستگي بين مؤلفه

هااي اجتمااعي از آزماون معنااداربودن تفااوت دو ضاريب       اجتماعي و افراد غير عضاو شابكه  
آماده از ايان آزماون،    هاي بدسات استفاده شد. بر اساس داده 1هاي مستقلهمبستگي در نمونه

گرايي و منبع كنترل در دو گروه عضاو و غيار عضاو فاي      ضريب همبستگي متغيرهاي درون

يعناي  05/0بدست آمده از جدول در ساطح   Zكه در مقايسه آن با  =59/1Zبرابر است با  بوک

96/1= Z دارنشدن ضريب شود. بنابراين با عنايت به معنيتر است، فرض صفر تأييد ميكوچک
گراياي و  كنيم كه بين ضريب همبستگي متغيرهااي درون  بيان مي 95/0همبستگي با احتمال 

 د ندارد.داري وجومنبع كنترل در دو گروه تفاوت معني

گرايي و نياز به شناخت در آمده، ضريب همبستگي متغيرهاي درونبا توجه به نتايج بدست

آماده از  بدست Zكه در مقايسه با  =77/1Zدو گروه عضو و غير عضو في  بوک برابر است با 

شود. بناابراين باا   تر است، فرض صفر تأييد مي ( كوچک=96/1Zيعني ) 05/0جدول در سطح 
كنايم باين ضاريب     بياان ماي   95/0دارنشدن ضاريب همبساتگي باا احتماال     معني عنايت به

 داري وجود ندارد.گرايي و نياز به شناخت دو گروه تفاوت معنيهمبستگي متغيرهاي درون

آمده، ضريب همبستگي متغيرهاي منبع كنترل و نياز به شناخت در با توجه به نتايج بدست

آماده از  بدست Zكه در مقايسه با  =84/0Zبرابر است با  گروه عضو و غير عضو في  بوک دو

شاود. بناابراين باا    تر است، فرض صفر تأيياد ماي  كوچک=Z 96/1يعني 05/0جدول در سطح 
كنايم، باين ضاريب     بياان ماي   95/0دارنشدن ضاريب همبساتگي باا احتماال     عنايت به معني

 داري وجود ندارد. اوت معنيتف همبستگي متغيرهاي منبع كنترل و نياز به شناخت در دو گروه
هاي حاصل از پژوه  متعلق به جامعه نرمال هستند براي آزمون اين با توجه به اينكه داده

گرايي، منبع كنترل و نياز به شناخت در بين افراد عضو و غير عضو برون -گراييكه بين درون

                                                                                                                                  
:1388دالور،ازنقلبهآزموناینفرمول1

𝑍𝑟 =
𝑍𝑟1 − 𝑍𝑟2

√
1

𝑛1−3
+

1

𝑛2−3
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و گروه مساتقل اساتفاده   هاي اجتماعي تفاوت معناداري وجود دارد، از مقايسه ميانگين دشبكه

 3هاي حاصل از اين بررساي در جادول   مقايسه ميانگين دو گروه مستقل(. داده Tشد )آزمون 
 آورده شده است.

 

 دو نمونه مستقل t. آزمون 3جدول 

 Tآزمون  آزمون لوین آمار توصیفی گروه شاخص

Mean Std F Sig T df Sig 

 -گراييبرون
 گراييدرون

 364 00/0 10/0 64/2 21/5 62/38 عضو
79/136 

99/0 
 92/5 62/38 غير عضو

 364 -07/0 00/0 12/7 50/2 55/10 عضو منبع كنترل
66/177 

48/0 
 10/2 75/10 غير عضو

 364 -30/0 82/0 04/0 01/9 76/3 عضو نياز به شناخت
149 

76/0 
 10/9 10/4 غير عضو

 
در هيچ يک از متغيرهاي پژوه  بر اسااس آزماون    3آمده از جدول هاي بدستبا توجه به داده

لوين واريان  همگن در دو گروه عضو و غيرعضو شبكه اجتماعي وجاود نادارد. در نتيجاه بررساي     
 ها معنادار نشدند.نيز نشان داد كه تفاوت Tتفاوت دو ميانگين معنادار نبود. نتايج حاصل از آزمون 

ها بايد از آزمون معادل ناپارامتريک يعني آزمون يوماان ويتناي   واريان با توجه به عدم همگني 
 آورده شده است. 4استفاده نمود. نتايج حاصل از اين آزمون در جدول 

 

 . آزمون یومان ویتنی4جدول 

 
ياک از متغيرهااي   آمده از آزمون يومان ويتني حاكي از آن اسات كاه در هايچ    هاي بدستداده

)في  باوک( آناليان    هاي اجتماعيپژوه  تفاوت دو ميانگين در دو گروه عضو و غير عضو شبكه
 باشد.دار نميمعني
 

 

 گروه شاخص
میانگین 

 ترتیبی

یومان 

 ویتنی
 Z Sig ویلکاکسون

-برون -گراييدرون

 گرايي
 91/182 عضو

4E226/1 4E048/5 188/0- 851/0 
 32/185 غير عضو

 منبع كنترل
 80/181 عضو

4E195/1 4E018/5 542/0- 588/0 
 71/188 غير عضو

 نياز به شناخت
 84/182 عضو

4E224/1 4E046/5 208/0- 835/0 
 51/185 غير عضو
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 گیریبحث و نتیجه
-نماي  دنيا در آوريفن روزافزون پيشرفت به توجه با كه يابيمامروز درمي جامعه به اجمالي نگاهي با

-شابكه  نفوذ. گرفت ناديده افراد زندگي در را آنالين اجتماعي هايشبكه ويژهبه اينترنت نق  توان

 و دسترساي  قطاع  فيلتريناگ،  همچاون  ترفنادهايي  وجود با حتي ما كشور در آنالين اجتماعي هاي
 در گرفتاه  صاورت  هااي بررسي طبق. است بوده گسترده و فراگير بسيار اينترنت سرعت آوردنپايين
 به لذا است كرده پيدا جوان و نوجوان قشر بين را طرفدار بيشترين بوک في  اجتماعي شبكه كشور،
 ۀپدياد  همچاون  ناويني  هااي آوريفان  براي مناسبي حلراه تنها نه قهري برخوردهاي رسدمي نظر

 كندنمي نيز آن حواشي مسائل و معضالت حل به كمكي گونههيچ نيست، آنالين اجتماعي ارتباطات
 جامعه افراد الزم، هايآموزش و هاآگاهي سطح افزاي  با است بهتر واقع در (1390 نسب، )موسوي

 رو،پاي   احتماالي  خطارات  مقابل در و داد سوق هاشبكه اين از مطلوب و بهينه استفاده سمت به را
 جامعه افراد فكري بلوغ اين به رسيدن منظوربه را الزم بستر بايد مرداندولت. نمود واكسينه را هاآن

 ياک  آن ابازار  كادام  و تهدياد  ياک  پديده اين از بخ  كدام اينكه تشخيص قدرت و آوردند فراهم
 كننادگان اساتفاده  خاود  عهاده  باه  را اسات  شاان اجتماعي و فردي سطوح اعتالي جهت در فرصت
 از بساياري  همكااري  عادم  باوديم  روبارو  آن باا  حاضار  پاژوه   در كاه  مسائلي جمله از. بگذارند

 نوع اين به كنوني نسل كه داليلي از يكي .بود شدهعنوان هايمحدوديت همين خاطربه دانشجويان
 باا  ارتبااط  باه  مكااني  و زماان  هر در طريق اين از توانند مي ها آن كه است اين آوردهروي روابط از

 است اي مسئله زمان،. باالست بسيار هاسايت گونهاين در اطالعات انتقال سرعت و بپردازند ديگران
 باراي  آورانهفن امكانات وجود و است شده تبديل پيشرفته جوامع در بزرگ معضلي به روزها اين كه

 .است شده انتخاب بشر سوي از مناسب، حلّي راه عنوانبه ارتباط، برقراري
و گراياي  برون -گراييدرونهاي شخصيتي در پژوه  حاضر سعي شده است تا به بررسي رابطه ويژگي

هااي اجتمااعي آناليان    پايين( دانشجويان عضو شابكه  -)باال دروني( با نياز به شناخت -منبع كنترل )بيروني
هاا  )في  بوک( پرداخته شود. براي دستيابي به نتايج بهتر با نظر اساتيد محترم راهنما و مشاور، همين ويژگاي 

قايسه شد. باا توجاه   هاي دو گروه مشان در دانشجويان غير عضو نيز مورد بررسي قرار گرفت و تفاوتو ارتباط
هايي از اين دسات نيااز باه تحقيقاات     به اينكه موضوع پژوه  حاضر پيشينه چنداني در ايران ندارد، پژوه 

 بيشتري دارد.
هااي عضاو   نفار از آزماودني   276از باين  شناختي استفاده از اينترنات،  با توجه به نتايج پرسشنامه جمعيت

دهد احتماالً تعاداد  %( بودند. كه اين نتيجه نشان مي94/19رد )نفر م 73%( و 46/55نفر زن ) 203في  بوک 
تار  دليال كام مشاغله   زنان دانشجوي عضو في  بوک از مردان دانشجو بيشتر است. اين امر ممكن است باه 

دليل ح  كنجكاوي بيشاتر زناان نسابت باه دانساتن      ها و يا بهها و يا ورود كمتر مردان به دانشگاهبودن آن
حساب  تواند جااي بحاث داشاته باشاد. بر    ن و عواملي از اين دست باشد. كه اين موضوع خود ميدرباره ديگرا

%( در فاي  باوک   70نفر )بي  از  276ها )عضو و غير عضو( تعداد نفراز كل آزمودني 366تحصيالت از بين 
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آناليان باشاد.   هاي اجتماعي تواند بيانگر ميزان گراي  قشر تحصيلكرده به شبكهعضويت داشتند اين امر مي
هاا  گوناه ساايت  %( باه سامت ايان   2/42%( بيشتر از افراد متاهال ) 5/68برحسب وضعيت تأهل، افراد مجرد )

% از افاراد غيار عضاو در    4/73هاي بعدي فاراهم كناد.   تواند زمينه را براي پژوه گراي  دارند. علل آن مي
% از افراد عضو في  باوک  63كنند، حال آنكه يشبانه روز كمتر از يک ساعت و يا اصالً از اينترنت استفاده نم
كردناد كاه از ايان    % از فيلترشكن استفاده مي3/99بي  از يک ساعت در شبانه روز در اينترنت فعاليت دارند. 

كننده را دارا بودند كه اين امار  تعداد سايفون، وي پي ان، فري گيت و پروكسي فاير به ترتيب بيشترين استفاده
هااي هماراه باشاد. اماا نكتاه      تر، سرعت بهتر و قابليت نصب بار روي تلفان  طر دسترسي راحتخاتواند بهمي

هاي اجتماعي آناليان از جملاه فاي     داربودن، دسترسي به شبكهدليل هزينهها بهاينجاست كه اين فيلترشكن
 دار كرده است.  بوک را كه در سراسر دنيا رايگان است براي افراد مقيم ايران هزينه

نوظهور اسات،   بوده است، تقريباً 2004توجه به اين موضوع كه شروع كار في  بوک از سال با 
ساال در آن   %( از افاراد عضاو فاي  باوک باي  از دو     4/50اين پژوه  نشان داد بي  از نيمي )

هااي  آوريفنتمايل دانشجويان در ايران به همگام و همسوشدن با ۀ دهندعضويت داشتند كه نشان
خاود در   ۀبار در روز باه صافح  يک دستِ كم%( 6/57) ها. همچنين بي  از نيمي از آنروز دنياست

گذراندند. در ها كمتر از يک ساعت در شبانه روز را در آن مي% از آن5/64زنند. و في  بوک سر مي
 تواند جاي بحث داشته باشد. مورد تعداد دوستان نتايج خاصي نداشت. علل آن مي

 شاناخت  باه  نيااز  باا  كنتارل  منباع  گرايي وبرون -گراييدرون بين است، آمده اصلي فرضيه در
 2طور كه جادول  همان .دارد وجود رابطه آنالين( بوک في ) اجتماعي هايشبكه عضو دانشجويان

گرايي برون -گراييهاي اجتماعي آنالين، نياز به شناخت با دروننشان داد، در بين افراد عضو شبكه
هاي اجتمااعي هايچ رابطاه همبساتگي     رابطه داشت. اما در بين افراد غير عضو شبكهو منبع كنترل 

نيااز باه    گوياد ( اسات كاه ماي   1982معناداري وجود نداشت. اين يافته مطابق نظر كاسيوپو و پتي )
 شود.مندي شخص از قوۀ تفكّر و تعقّل مشخص ميشناخت شاخصي است كه بوسيلۀ آن ميزان بهره

باشاند  كنند كه برخي افراد داراي سطوح ذاتيِ نياز به شناخت ميچنين استدالل مياين پژوهشگران 
شاان در انجاام برخاي اماور خااص و اطالعاات       تواند در تعيين ميزان مشااركت كه به نوبۀ خود مي

هااي  هاا باالسات داراي انگيازه   اجتماعي مورد استفاده قرار گيرد. كساني كه نياز به شاناخت در آن 
(. بناابراين، مطاابق   1984باشاند )پتاي و كاسايوپو،    شدن ميانديشيدن و جوياي دان  دروني براي

هاي اجتمااعي آناليان هساتند، ايان     توان از افرادي كه عضو شبكهگزارش پژوهشگران مختلف مي
ها را انتظار داشت: گراي  به تفكر و انگيزش باال به صورت برانگيختگي دروني، كنجكااوي  ويژگي

(، 2000 بي افكار مختلف و در حل مسائل پيچيده، كارآمدي بيشتري دارند )ناير و رامنارايا،باال و ارزيا
 بوسانجاک،  و كنناد )تاوتن  از اينترنت به عنوان منبعي براي جستجوي اطالعات بيشتر استفاده ماي 

ها از كارآيي، كفايت و دقت باالتري ( جستجوي آن2003 و لوكت، كاردل ،اچمباديمک ،؛ داس2001
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انديشند تري ميصورت عميقشان بهاطالعات دريافتي ۀ( و دربار2008 ،1رخوردار است )ليو و ژانگب
 (. 2008)هاالهان،  ها تفكر انتقادي و تفسيري دارندو نسبت به آن

 دانشاجويان  در بيروناي  كنتارل  منباع  و گراياي بارون  -گراييدرون بين است، آمده اول فرعي فرضيه در
گرايي با منباع كنتارل   گرايي و درونبين برون .دارد وجود رابطه( بوک في ) آنالين اجتماعي هايشبكه عضو

گراتار باودن منباع كنتارل بيروناي      همبستگي منفي وجود داشت. اين يافته بيانگر آن است احتمااالً باا درون  
هااي  هاا از شابكه  د كه آنكنبيني ميگرا چنين پي الگوي دارا داراتر در مورد افراد برون يابد. طبقكاه  مي

باشاد كاه اينترنات باراي افاراد اجتمااعي       برند. اين الگو بر پايۀ اين پاژوه  ماي  اجتماعي بهرۀ بيشتري مي
هاا  گرا سودمندتر خواهد باود چارا كاه آن   (. اينترنت براي افراد برون2002سودمندتر است )كرات و همكاران، 

هااي اجتمااعي   پذيري غيرآنالين خود را به شبكهتوانند معاشرتتر بوده، دوستان بيشتري دارند و مياجتماعي
)پيتار   گراياي باا ارتباطاات آناليان مكارر ارتبااط دارد      دهد كه برونآنالين گسترش دهند. پژوه  نشان مي

هااي  دهد كساني كه منبع كنترل دروني دارناد ساال  مطالعات نشان ميهمچنين  (.2005والكنبرگ و اسكاتن 
شان از استفاده از اينترنات و راياناۀ خاود بيشاتر اسات )هاافمن،       اند و رضايتاينترنت استفاده كردهبيشتري از 

 (.2003نواک و اسكلوسر، 

 در پاايين  شاناخت  باه  نياز با گراييبرون -گراييدرون بين كه است آمده دوم فرعي فرضيه در
 ۀكه رابطا با توجه به اين .دارد وجود رابطه( بوک في ) آنالين اجتماعي هايشبكه عضو دانشجويان

طور به نظر و نياز به شناخت، رابطه همبستگي مثبت بود در نتيجه اين گراييبرون -گراييدرونبين 
زاناگ و  تر است بنابراين طبق نظريه گراتر باشد نياز به شناخت  پايينرسد كه هر چه فرد درونمي

 فهرسات ي داشتند كمتر دوستان جديادي را باه   ( كساني كه نياز به شناختِ باالي2011همكاران  )
دهد كه احتماالً كردند و اين نشان ميهاي اجتماعي اضافه ميهاي شبكهدوستان خود در وب سايت

هاا كمتار باود و    هاي اجتماعي مورد پسند كساني است كه نيااز باه شاناخت در آن   استفاده از شبكه
صاورت آناليان باه تعامال باا      تر است كه باه برايشان راحتاند و گرا غالباً مايلهمچنين افراد درون

دارد كه احتمال آنكاه افاراد   بيان مي (. فرضيۀ جبران اجتماعي2009 ديگران بپردازند )ليو و الروس،
آورده و ياک  گرا و كساني كه روابط خارج از اينترنتِ كافي ندارند باه اساتفاده از اينترنات روي   درون

-(. محقّقاان ديگاري نياز باه    2000كنا و بارگ، اد كنند بيشتر است )مکشبكه اجتماعي آنالين ايج

منظور ههاي اجتماعي، بگرا از شبكهاند كه ممكن است استفادۀ افراد درونتازگي به اين نتيجه رسيده
 (. 2009ها باشد )ليو و الروس، جبران فقدان تعامالت اجتماعي در زندگي غيرآنالين آن

 دانشاجويان  در بااال  شناخت به نياز با دروني كنترل منبع بين است، دهآم سوم فرعي فرضيه در
و با توجاه   2هاي جدول مطابق داده .دارد وجود رابطه( بوک في ) آنالين اجتماعي هايشبكه عضو

رساد  . باه نظار ماي   به اينكه بين منبع كنترل دروني و نياز به شناخت باال رابطه معنادار وجود داشت
تري نسبت به اينترنت و منبع اطالعات نياز به شناخت بااليي برخوردارند نگرش مثبتافرادي كه از 

                                                                                                                                  
1 Zhang 
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ها و ( و احتمال ارسال درخواست دوستي به غريبه2003كاردل و لوكت، ،مک ،)داس، اچمبادي دارند
يا پذيرفتن درخواست دوستي ديگران توسط افرادي كه منبع كنترل دروني دارند، بيشتر اسات. ايان   

كنند كه بر زنادگي خاود اشاراو    رسد چراكه اين افراد ح  مينظر ميلحاظ نظري معقول بهامر به
توانند افراد جديدي را مالقاات كنناد. فرساتادن درخواسات     دارند، و با تالشي از جانب خودشان مي

آمياز ياا   توان از مصاديق رفتاار مخااطره  شان را ميها و پذيرفتن درخواست دوستيريبهدوستي به غ
 .(2011 )رابرت ال استيگرز، حساب آوردوآورانه بهن

 شناخت به نياز و كنترل منبع گرايي،برون -گراييدرون بين است، آمده چهارم فرعي فرضيه در

 هااي داده به توجه با .دارد وجود معناداري تفاوت اجتماعي هايشبكه عضو غير و عضو افراد بين در
 شابكه  غيرعضاو  و عضاو  گاروه  دو در پاژوه   متغيرهااي  از ياک  هيچ در 4 جدول از آمدهبدست

 .نشد تأييد فرضيه نتيجه در. ندارد وجود رابطه اجتماعي
تر و گراتر باشد منبع كنترل  درونيتوان بيان كرد، هرچه فرد درونباتوجه به آنچه گفته شد مي

نياز به شناخت بااال رابطاه   گرايي با منبع كنترل دروني و نياز به شناخت  باالتر است. در واقع درون
 دارد.

 

 پژوهشی پیشنهادا 
 كاركردهااي  باا  آن مقايساه  و افراد شخصيتي رخنيم تعيين در طولي تحقيقات اهميت به توجه ( با1

 .شود اجرا و تعريف خصوص اين در طولي پژوهشي شودمي پيشنهاد اجتماعي،
 شاود مي پيشنهاد شود،مي تلقي قانوني غيرمجاز شبكه يک عنوانبه بوک في  اينكه به توجه با (2

 تاري دقيق نتايج تا بگيرند بهره( كمي و كيفي) تركيبي تحقيقي هايطرح از بعدي هايپژوه 

 .شود حاصل
 باراي  پژوهشي طرحي شود،مي پيشنهاد لذا دارد تأمل جاي اينترنتي كاربران ۀكلي به نتايج تعميم (3

 اينترنات  از شاغلي  حرفاه  عناوان به يا و سرگرمي براي كه افرادي از اعم اينترنتي كاربران كليه
 .شود اجرا و تعريف كنند،مي استفاده

 لذا دارد محدوديت كاربران ساير به نتايج تعميم هستند، دانشجويان كه پژوه  نمونه به توجه با (4

 .شود اجرا مشابهي پژوه  نيز اجتماعي و تحصيلي هايگروه ساير براي شودمي پيشنهاد

 

 کاربردی پیشنهادا 
 تاوان ماي  آنالين، هايشبكه به گراي  ۀكنندتعيين شخصيتي هايمؤلفه برخي تعيين به توجه با (1

 شابكه  اين به گراي  مستعد افراد به را الزم هايآموزش كننده،پيشگيري فعاليت يک عنوانبه

 .كرد لحاظ
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 خادمات  ۀارايا  منظاور باه  پاژوه   ايان  ۀيافت از توانمي درمان و روان بهداشت خدمات ۀاراي در (2

 .كرد استفاده تردقيق
 الزم آماوزش  خانواده به توانمي آنالين اجتماعي هايشبكه به آسان دسترسي امكان به توجه با (3

 از تا داد آنالين هايشبكه از گيريبهره نحوه از رسانياطالع جهت شانفرزندان با مواجهه براي

 .شود كمتر اجتماعي هايشبكه از ناشي هايآسيب طريق اين
 اجتمااعي  هايشبكه كاربران شخصيتي ويژگي از اطالع با كشوري ريزانبرنامه و گذارانسياست (4

 .كنند عمل تردقيق توانندمي خود ريزيبرنامه در آنالين
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