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 های اجتماعي استفاده از رسانه درهای کاربران  بررسي انگيزه
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 چکيده

بـوک بـوده    استفاده از شبکه اجتمـاعي فـيس   درهاي کاربران  هدف مقاله حاضر، بررسي داليل و انگيزه
ها در  آوري داده است. براي دستيابي به اين هدف، از نظريه استفاده و رضامندي استفاده شده است. جمع

هـاي نـوين    گيري از روش پيمايش و پرسشنامه برخط، به عنوان يکـي از روش  ي، با بهرهاين مطالعه کمّ
نظرسنجي که بنيان آن بر استفاده از شبکه جهاني وب استوار است، صورت گرفته است. جامعـه آمـاري   

گيـري   گيرد کـه از طريـن نمونـه    بوک در بر مي نفر از کاربران شبکه اجتماعي فيس 130 را اين پژوهش
هـاي پـژوهش بيـانگر آن     هاي به دست آمده از آزمون پرسش اند. يافته احتمالي هدفمند انتخاب شدهغير

هاي چهارگانه )سرگرمي، شناختي، اجتماعي و کسب هويت شخصـي(   است که اين کاربران از ميان نياز
کننـد.   بـوک اسـتفاده مـي    اجتماعي فـيس  براي رفع نيازهاي اجتماعي و کسب هويت شخصي از شبکه

شناختي کـاربران )جنسـيت و تحصـيالت( و     هاي جمعيت همچنين بر اساس نتايج پژوهش، بين ويژگي
 شود. انگيزه آنان رابطه معناداري مشاهده نمي
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 مقدمه و طرح مسئله

ها  هاي اجتماعي رو بش افزايش است. اين رسانش  قبال از رسانشدر عصر دنياي مجازي، است
اند مخاطبان بسياري را بش خود  و توانستش داشتش زيادي رشد اي بش نسبت کوتاه، طي دوره

پديـد    اي رسـانش  زيست  فضاي تحول عميقي در 2ظهور وب  جذب کنند. دروااع بعد از
 بـر  مبتنـي  هـاي  رسـانش  تـا  شـد  موجـب  و افکند سايش سنتي هاي رسانش کش بر فضاي آمد

 (2010) 2هـانلين   و 1کـاپلن  شـوند.  اجتماعي مطـر   هاي رسانش وب تحت عنوان فضاي
 مبتنـي  کاربردي هاي برنامش از گروهي»: کنند مي تعريف گونش اين را اجتماعي هاي رسانش
ـ  تبـادل  و ايجـاد  امکان ،2 وب فنّاورانش هاي بنيان بش اتکا با کش اينترنت بر توليـد   وايمحت
هاي اجتماعي همواره بيش از  اابال مخاطبان بش شبکش .«دهند مي را کاربران بش وسيلش شده 

 نشـان  اينترنتـي  کـاربران  رفتـار  بش مربوط هاي اجتماعي بوده است. آمارهاي ديگر رسانش
 بـش  رو همچنـان  دنيـا  سراسـر  در اجتماعي هاي شبکش هاي سايت وب بش گرايش دهد؛ مي

 هـاي  سـال  در. داشت خواهند بيشتري نقش آينده دنياي در ها سايت اين و است افزايش
 آن چنـان  اينترنتـي  کـاربران  آفاليـن  و آناليـن  زنـدگي  در هاي جديـد  اخير، اين رسانش

اسـت. شـمار    پذيرفتش تأثير آنها از نيز اجتماعي ارتباطات هاي شکل کش اند بوده تأثيرگذار
 بـش  ،2012 اکتبـر  ها شبکش اجتمـاعي پرطرفـدار در  بوک بش عنوان يکي از ده فيح کاربران
رسـد کـش کـاربران از      بش نظر مي (. بش اين ترتيب،2012، 3رسيد )اسميت ميليارد يک مرز

مندي دارند. از اين رهگذر، در ايران نيـز، برخـي    آنچش در اختيارشان ارار گرفتش رضايت
نترنتي بش داليلي مانند متنـوع  بوک، بسياري از کاربران اي هاي اجتماعي نظير فيح از شبکش

بودن فضاي اين شبکش در براراري ارتباط، امکان تبادل آزادانش اطالعـات و نبـود عرصـش    
(. اما در اينجا ايـن  304، ص 1389اند )عاملي،  ها شده عمومي در ايران، عضو اين شبکش

هـايي   ههاي اجتماعي بش چش دليل و انگيـز  سؤال مطر  است کش پيوستن کاربران بش شبکش
هـاي   هـاي انـدکي در خصـوص انگيـزه     پذيرد در کشور ما تـاکنون پـژوهش  صورت مي

هاي نوين صورت گرفتش اسـت و توجـش چنـداني بـش نيازهـاي       گرايش کاربران بش رسانش
هاي اجتماعي نشـده اسـت. از ايـن رو، بـا      ارتباطي کاربران اينترنتي در پيوستن بش رسانش

اي درصـدد حضـور در ايـن فضـا هسـتند، آگـاهي از        هاي رسانش توجش بش اينکش سازمان
                                                      

1. Kaplan       2. Haenlein       3. Smith 
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شود.  هاي اجتماعي، امري ضروري تلقي مي هاي مؤثر در گرايش کاربران بش شبکش انگيزه
هـايي را کـش    مقالش حاضر در يک پيمايش اجتماعي بش کمک پرسشـنامش آناليـن، انگيـزه   

 ار داده است.شود، هدف اصلي خود ارهاي اجتماعي مي باعث گرايش کاربران بش شبکش

 ردهاکهاي اجتماعی، چيستی و کار رسانه

شـد و   تر مي آمد فراگير اينترنت زماني کش مانند يک گلولش برف، از باالي کوه بش پايين مي
فضـاي   گذاشـت؛ ايـن تـأثير بـر     اي بش جـا   رسانش ترين تأثيرش را در فضاي زيست  مهم
بتني بر فضاي وب را مطـر  کـرد.   هاي م هاي سنتي سايش افکند و رفتش رفتش رسانش رسانش

1کريح شيپلي
اسـتفاده نمـوده    2هـاي اجتمـاعي   نخستين کسي است کش اصطال  رسـانش  

کننده رويدادهاي آتـي بـراي گفتگـو     هاي اجتماعي هدايت است. وي معتقد است، رسانش
هاي اخير، در فضاي مجازي، مفاهيم توليد و توزيع دچار  (. در سال1389هستند )افتاده، 

هاي سـنتي متفـاوت اسـت. رسـانش اجتمـاعي اابليـت        اند کش با مدل رسانش يراتي شدهتغي
تعامل دوجانبش با مخاطب مافوق هر گيرنده خاص را دارد؛ در اين شکل ارتبـاطي يعنـي   

، افراد امکان وارد کردن و دريافت اطالعات بش شبکش و از شبکش را «چند بش چند»ارتباط 
 هدفي اابل انعطاف مرتبط هستند.دارند و بش نحوي پويا، براي 

 است از:  ها عبارت هاي اين رسانش برخي ديگر از ويژگي
هاي اجتماعي بش صورت جهاني در اختيـار   اوري رسانشفنّ. نزديکي و قابل لمس بودن. 1

هـاي   همش مخاطبان ارار دارد و ماهيت آن غيرمتمرکز و پراکنده است. مخاطبان بـا ويژگـي  
 شود. وري در استفاده از اين ابزارها مي باعث تسهيل و افزايش بهره اند کش متعددي مواجش

هاي جمعي، در دسترر بودن بـراي عمـوم    هدف از محصوالت رسانش . دسترسي آسان.2
 اند. هاي اجتماعي اغلب عمومي، در دسترر همگان و بسيار کم هزينش است. ابزار رسانش

هاي اجتماعي نيازي بـش   صوالت رسانشبسياري از مح . قابل استفاده بودن براي همه.3
هـاي   توانـد بـش ابـزار رسـانش     تخصص، آموزش و مهارت ندارند. هر کح بش راحتي مـي 

 اجتماعي دسترسي پيدا کند.
هاي اجتمـاعي   تأخير در کسب اطالعات مرتبط محصوالت در رسانش . برخط بودن.4

                                                      

1. Chris Shipley       2. social media 
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ست )بش طـور معمـول،   بسيار ناچيز است، زمان دسترسي و واکنش تقريباً فوري و آني ا
  هاي اجتماعي(. کنندگان است نش رسانش تأخير ايجاد شده بر عهده مصرف

هـاي اجتمـاعي    انداز رسانش شود کش چشم با نظارت و کنترل معلوم مي پريري. . تغيير5
 .(1391، عرااي زاده ااسم و ذوالقدر) در حال تغيير است

 هـا،  وبـالگ  اجتمـاعي،  هـاي  بکشش بش توانمي اجتماعي هاي رسانش انواع خصوص در
هـا   بالگ ميکرو ،(محتوامحور جوامع) محتوايي ارتباطات ،(مشارکتي هاي طر ) ها ويکي

 کرد. اشاره هاي مجازي بازي دنياي و
ـ  از نوعي مجازي اجتماعي هاي شبکش  مبنـاي  بـر  کـش  هسـتند  اي رايانـش  هـاي  اوريفنّ

بـش   اينترنتـي  هـاي  سـايت  وب از جديدي نسل دروااع. اند شده ساختش «2 وب» اوريفنّ
 صـورت  بش مشترک، محوري حول اينترنتي کاربران ها، سايت وب اين در. روند شمار مي
 در اجتمـاعي  شـبکش  هـزاران . دهندمي تشکيل را آنالين جوامع و شوند مي جمع مجازي
 هـدف . انـد  شـده  انـدازي  راه خاصي موضوع مبناي بر کدام هر کش فعاليت دارند اينترنت
 از آنالين عمومي  جوامع ساختن( توييتر بوک و فيح مانند) اجتماعي هاي شبکش تخدما
 عاليـ   بگذارند و يا بـا  اشتراک بش را خود هاي فعاليت و عالي  اند مايل کش است افرادي

 هـاي  شـبکش  معمـوالً (. 2010همکـاران،   و 1بنـت ) آشـنا شـوند   سـايرين  هـاي  فعاليت و
 کننـد  مـي  فـراهم  کاربران براي راه چندين يکديگر با ارتباط و تعامل منظور بش اجتماعي
 بـش  ،5کـم  وب ،4ايميـل  ،3چـت  هـاي  اتـاق  ،2فـوري  هاي پيام مشخصات، نوشتن ازجملش
8گروهي گفتگوي و 7نويسي بالگ ،6فايل گذاري اشتراک

. 
بـش عنـوان يـک شـبکش اجتمـاعي از سـوي مـارک         2004بوک در ابتدا در سال  فيح

بش عنـوان يـک    2004فوريش  4روارد امريکا طراحي و در تاريخ ها  در دانشگاه 9کربرگزا
اندازي شد. اين شبکش اجتماعي بعـدها  هاروارد راه  وب سايت اجتماعي ويژه دانشجويان

با سرعت چشمگيري بش مدارر و مراکز آموزشي و تجاري ديگر نفوذ کـرد و در سـال   
اجتماعي مبـدل   ترين شبکشوببش محب 2008از آن نيز فراتر رفت تا اينکش از سال  2006

بـوک نسـبت بـش    شد. طراحي و جستجوي آسان باعث محبوبيـت بـيش از پـيش فـيح    
                                                      

1. Bennet        2. instant messaging       3. Chatroom 

4. email        5. webcam             6. Failsharing 

7. blogging      8. discussion group       9. Mark zuckerberg 
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 تـرين  ترافيـک  پـر  از هـم اکنـون يکـي    بـوک  هاي اجتماعي ديگر شده است. فـيح  شبکش
اين . کندمي اداره را اطالعاتي پايگاه هزاران کش دنياست سراسر در 1پي اچ پي هاي وبگاه
آورده است کش  وجود بش را اعتمادي اابل و ساده سي. آر. پي زبانش چند چارچوب شبکش
 نوشـتش  مختلـف  هاي زبان بش کش ديگري را فرعي هاي سيستم دهد مي امکان ها شرکت بش

 شـرکت  اين. کند متصل يکديگر بش يکپارچش شکل بش و راحتي بش پلتفرمي هر با اند، شده
 روزانـش بـش   کش نيز ايجاد کرده است را ساز مشتري جستجوي موتور و باز گيرنده سيستم
 (.294 ، ص1389عاملي، ) کندمي اراکش خدمات جستجوگر ها ميليون

 هاي نظري مروري بر قالب

هاي مرتبط بـا تحقيقـات    هاي اجتماعي، بايد بش دو گروه از نظريش بندي رسانش براي دستش
 4سـازي  فاشماعي )خود( و فرايندهاي اجت3و غني بودن رسانش 2رسانش )حضور اجتماعي

(. مفهـوم يـا نظريـش حضـور     2010( توجـش داشـت )کـاپالن و هـانلين،    5يا خوداظهـاري 
مطر  کردند. آنـان   1976در سال  8و کريستي 7ويليام ،6اجتماعي را نخستين بار شورت

بر اين عقيده بودند کش اشکال متفاوت ارتباط شامل سطو  متفاوتي از حضور اجتمـاعي  
( غيراجتمـاعي يـا   1تواند بستش بش اينکش  سار، انواع گوناگون ارتباط ميشود. بر اين ا مي

( شخصـي يـا   4( گرم يا سـرد و  3احسار برانگيز يا احسار برانگيز؛  ( غير2اجتماعي؛ 
 بندي شوند.  غيرشخصي باشد، طبقش

بنابراين، حضور اجتماعي بش سطو  تمار ميان فردي و احسار صميميتي کش در 
هاي ارتباطات، اين نوع از نزديکي روانـي   گردد. در نظريششود، بازميارتباط تجربش مي
هاي بصري ماننـد  خورد. حضور اجتماعي از طري  سرنخ مي« فوريت»گاهي برچسب 

هـاي   هـاي چشـمي( و نشـانش    ها و تمـار  اي، ژستارتباطات غيرکالمي )بيانات چهره
ـ  هويتي )پايگاه اجتماعي، سن و جنسيت( منتقل مي همکـاران، ترجمـش    و 9وشود )ترل

هـاي ارتبـاطي مبتنـي بـر رايانـش       (. اين نظريش در ابتدا در محـيط 84، ص 1389 ،تربتي
شود. بـش  هاي آنالين و تلفيقي بحث و تبادل نظر مي کاربرد داشت اما امروزه در محيط

                                                      

1. PHP.net                2. social presence       3. media richness 

4. self-disclosure            5. self-presentation      6. Short 

7. William                8. Christie            9. Thurlow 
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همکاران حضور اجتماعي توانايي مديريت کردن يادگيرنده، از جانـب   1عقيده اندرسون
هـاي   بش صورت اجتماعي و عاطفي اسـت کـش بـش منظـور درک بهتـر محـيط      خود وي، 

سـاز بسـياري از   يادگيري و در کل، يادگيري اثربخش است. دروااع اين رويکرد، زمينـش 
هاسـت. بـر ايـن اسـار، اصـواًل تـأثيرات اجتمـاعي در        رسـانش  اثراتنظريات در مورد 

يـک   . از طري  حضور اجتماعيهاي اجتماعي ناشي از حضور اجتماعي کاربران است رسانش
کند. حضور اجتمـاعي  حح آگاهي از برارار کردن ارتباط در تعامل مشترک معنا پيدا مي

هنگـام بـودن    تحت تأثير دو عامل صميميت )فرد با فرد يا از طري  رسانش واسط( و بـش  
اي بيشـتر باشـد،     )همزماني ارتباط( ارار دارد. هر چـش ميـزان حضـور اجتمـاعي رسـانش     

هـا در مـورد   گذارند. در اين فرايند انسـان  کنندگان از آن، تأثير بيشتري بر هم مي ستفادها
ها، کيفيت زندگي و وضعيت داخلي کشورها اطالعات بسياري  يکديگر و درباره ويژگي

 آورند؛ بنابراين افزايش حضور، باعث درک بهتر محيط خواهد شد. بش دست مي
بش عنوان توانايي يک  3يو لنگل 2راني مانند دفتها از سوي پژوهشگغني بودن رسانش

تـرين رسـانش   رسانش براي انتقال اطالعات مطر  شده است. بش عقيـده آنـان، مـردم غنـي    
هـاي فهـم يکـديگر را مهيـا      کنند تا مؤثرترين روش ارتباطي را براي استفاده انتخاب مي

هـا در   . غنـاي رسـانش  تـر باشـد  تر باشد، رسـانش بايـد اـوي    سازند. هر چش ارتباط پيچيده
 شود: اورانش با عوامل زير مشخص ميارتباطات فنّ

 پهناي باند يا توان انتقال محتواهاي مختلفـ 

 توانايي ارسال بازخورد فوريـ 

 توانايي حمايت از کاربرد زبان طبيعي و گفتگوـ 

 (.1389همکاران، ترجمش تربتي،  و تمرکز شخصي )نقل از ترلوـ 
ها و ظرفيت حمل نماد بـش عنـوان دو مؤلفـش بـراي     حمل داده بر اين اسار، ظرفيت

ها اشاره بش توانايي رسانش بـراي   گيرد. ظرفيت حمل دادهغناي رسانش مورد توجش ارار مي
انتقال اطالعات دارد؛ در حالي کش ظرفيت حمل نمـاد بـش توانـايي رسـانش بـراي انتقـال       

(. در نظريـش غنـي   2001، 4دارد )نيـوبري اطالعات و يا براراري ارتباط بين افراد، اشاره ن
و  5بودن رسانش، گمان بر اين است کش هدف از هر ارتباطي، در نهايت شفاف کردن ابهام

                                                      

1. Anderson        2. Daft       3. Langley 

4. Newberry        5. resolution of ambiguity 
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ها از نظر غني بودن، يعنـي ميـزان    است. بر اسار اين نظريش، رسانش 1کاهش نبود اطعيت
نـد. بنـابراين،   ا يابنـد، متفـاوت   اطالعاتي کش در يک بازه زماني مشخص اجازه انتقال مـي 

هاي توانند چارچوبها مي(. رسانش2010ها مؤثرتر هستند )کاپالن و هانلين، برخي رسانش
متفاوت بيشتري را بش هم پيوند بزنند، ابهام را کاهش دهند، راهنمايي بيشتري را اراکـش کننـد،   

   (.1385، ترجمش اجاللي، 2تر باشند )مک کوکيلحوار بيشتري را درگير کنند و شخصي
يا خوداظهاري، مهارتي است کش در مراحـل اوليـش براـراري ارتبـاط      سازي فاشخود
شود و يکي از ملزومات ارتباط مؤثر است؛ يعني تا زماني کش ما احساسات يـا  مطر  مي

توانيم انتظار داشتش باشيم کش ديگران با مـا همراهـي و    افکار خود را آشکار نسازيم، نمي
( از پژوهشگران جهاني ارتباطات دريافت کش مـا اسـمت   1959) 3همکاري کنند. گافمن

شـود؛  ناميده مي« مديريت اثرگذاري»کنيم کش اعظم زندگي بيدار خود را صرف کاري مي
يعني اثر گذاشتن بر ديگران و تالشي مداوم براي آنکش بر احسار آنها در مورد خودمان 

حتي آن دستش از مردمـي کـش    تأثير بگذاريم. دروااع تمام مدت مشغول اين کار هستيم ـ 
دوست دارند بگويند کش نظر ديگران در مورد آنها، برايشان مهم نيست. بـش همـين دليـل    

کوشـيم تـا   اسـت. زيـرا هـم مـي    « بازي اطالعاتي»است کش براراري ارتباط مانند نوعي 
کنيم کش آنها چـش چيزهـايي را بـش    گيري ميچيزهايي را درباره مردم بدانيم و هم تصميم

است، بـش هـر حـال    « مديريت اطالعات»ش اندازه در مورد ما بدانند. اين کار شکلي از چ
تالش براي کسب اطالعات تنها براي حفظ روابطمان بـا مـردم اسـت )نقـل از ترلـو و      

هـاي مشـترک بـش    (. دروااع اگر اين مؤلفش نباشـد، هـدف  1389همکاران، ترجمش تربتي، 
کنـد. از بُعـد    گيري مي جداگانش هدفش را پي آيد و در اين صورت، هر کسيوجود نمي

بش اين مفهوم است کش در هـر کـنش اجتمـاعي، انسـان      سازي فاشاجتماعي، مفهوم خود
دهد. اين مطلب از سويي براي ايجـاد   تمايل بش کنترل تصويري دارد کش از خود بروز مي

صويري از خـود  تأثير مربت و دريافت پاداش بعد از آن است و از سوي ديگر، بش اراکش ت
تـرين دليـل ايجـاد وب صـفحش شخصـي،      پردازد کش شخص در ذهن خود دارد. مهم مي

براي آن است کش فرد بتواند خود را در فضاي مجازي ابراز کند. بـش طـور معمـول، ايـن     
گيـرد کـش همـان افشـاي خودآگـاه يـا ناخودآگـاه         کار از طري  خوداظهاري صورت مي
کند. )براي مرال، افکـار،   ن تصوير خود، منتشر مياطالعاتي است کش شخص براي ساخت

                                                      

1. reduction of uncertainty       2. Mc Quail        3. Goffman 
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احساسات، عالي  و موضوعات مورد تنفر( خوداظهاري اغلـب گـام بزرگـي در ايجـاد     
تواند در زمان کوتاه بين دوغريبش نيز اتفـاق بيفتـد؛ ماننـد گفتگـو      صميميت است اما مي

 (.2010درباره مشکالت با همسفري در هواپيما )کاپالن و هانلين، 

 ارچوب نظري پژوهشچ

 و استفاده نظريش»کنند، چش مي« رسانش»با « مخاطبان»شود کش  واتي اين سؤال مطر  مي
 اي مقالش در بار اولين رضامندي و استفاده رويکرد. شوددر ذهن تداعي مي «1رضامندي

 پـژوهش  حـوزه  کـش  3برلسـون  برنـارد  ادعـاي  اين بش کاتز. شد توصيف 2کاتز اليهو از
 مـوت  بـش  مُشـرف  کش اي حوزه کرد استدالل و داد پاسخ آيد، مي مرده نظر شب ارتباطات
 نظريـش کـش بـش    نظريش اين .است متقاعدسازي عنوان تحت جمعي ارتباط مطالعش است،

 و کنـد  مـي  تأکيـد  مخاطب بر پيام، جاي بش شهرت دارد، نيز «ها رسانش مخاطب روابط»
 بـش  رسـانش،  بيـان  جـاي  بـش  را رسانش نندهک  مصرف رسانش، شديد تأثيرات نظر برخالف
 از کـش  دانـد  مي فعالي افراد را مخاطبان رويکرد، اين. گيرد در نظر مي آغاز نقطش عنوان
 رسـانش  تـأثير  تحـت  و منفعل کش افرادي نش کنند؛ مي استفاده ها رسانش محتواي و مفهوم
رابطـش   ثيرات،تـأ  و رسـانش  هاي بين پيام رضامندي، و استفاده رويکرد بنابراين، هستند؛
 معتقـد  و (1384 ، ترجمش نوربخش و ميرحسيني،4جان کند )ليتل نمي فرض مستقيمي
 بـر  شـود،  مـي  بش وي عرضـش  کش محتواهايي و ارتباطي مجاري ميان از مخاطب است؛
 معتقـد ( 1959) کاتز .زند مي دار انگيزه و آگاهانش انتخابي بش دست مالک، نوعي اسار
آن اسـت کـش    از بيش او توانايي و کند مي انتخاب را شرسان محتواي مخاطب کش است
  .است شده مي تصور تر پيش
 بـراي  ي متعـددي  هـا  راه منـدي  رضـايت  و اسـتفاده  نظريـش  بـش  مربوط هاي نوشتش از
 6بـراون  و 5بالمر کوکيل، مک .آيدمي دست بش مخاطب هاي  رضامندي و ها نياز بندي طبقش
   :اند کرده پيشنهاد را زير هاي مقولش( 1972)

شخصـي   روابـط  .2؛ (عاطفي مشکالت و آسايش و روزمره امور از گريز)فراغت  .1
شناسـي فـردي    روان يا شخصي هويت .3؛ (ها در صحبت اطالعات اجتماعي سودمندي)

                                                      

1. uses and gratifications theory       2. Elihu Katz       3. Bernard Berelson 

4. Little John                   5. Ballmer         6. Brown 
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دربـاره   اطالعـات )نظـارت   .4و  (و غيـره  وااعيـت  کشف خودشناسي، ارزش، تقويت)
 (کنـد  کمـک  براي انجـام کـاري   او يا بش دبگذار اثر شخص بر است ممکن کش هايي چيز
 .(1384، ترجمش دهقان، 2سورين و 1تانکاردنقل از )

 مخالفـان زيـادي   و طرفـداران  هم هنوز ارن، نيم حدود گذشت از پح امروزه نظر اين
 انسـاني  پيامـدهاي  ارزيـابي  در رويکردها ساير نيز مانند رضامنديو  استفاده رويکرد. دارد

 يکي آن، محور مخاطب ماهيت دليل بش رويکرد اين. دارد کاربرد رتباطيا نوين هاي فنّاوري
 (.  2000 ،3نگلمنا) شود  مي محسوب مجازي فضاي در ارتباطي رويکردهاي ترين موف  از

 هـاي  فنّـاوري  اسـار  بر جمعي هاي رسانش بش مربوط هاي از سوي ديگر، کارکرد نظريش
در  عمـده با وجود تغييرات بش اين ترتيب،  است و شده بازنگري مدام آنها کاربري و نوين

هـاي موجـود در علـم     کـش آيـا نظريـش    شـود  مطر  مـي ال ؤحوزه ارتباطات مجازي اين س
کـش پژوهشـگران    استالي ؤساين ارتباطات اابل اعمال بر روي ارتباطات مجازي هستندر 

ش ايـن  ي بيدر جستجوي پاسخ آن باشند. يک روش ساده براي پاسخگو دعلم ارتباطات باي
اي  هاي موجـود ارتبـاطي را روي اشـکال جديـد رسـانش      االت اين است کش نظريشؤگونش س

هـاي جديـد    نظريـش  راکـش نـوين و ا  هـاي  فنّـاوري بيازماييم. روش ديگر آن است کش درباره 
صورت پذيرد. براي انتخاب هر يـک از ايـن دو مسـير در ابتـدا بايـد       اي هاي تازه پژوهش
تا مطمئن شويم کش آيـا   ارار دهيمآزمون  مورد روي فضاي مجازيبر هاي موجود را  نظريش

 رها براي کاربرد در حوزه ارتباطات مجازي کارآمد )يا ناکارآمد( هستند اين نظريش

 پيشينه پژوهش

هـا در   امريکـايي »بـا عنـوان    4پيـو  مؤسسـش  از سـوي  2011نتايج پيمايشي کـش در سـال   
هـاي   دهـد کـش کـاربران شـبکش     مـي  نشـان  ،شد انجام« کنندر هاي اجتماعي چش مي شبکش

برند. نتايج همچنـين   ها بش عنوان ابزارهاي اجتماعي بهره مي اجتماعي بيشتر از اين رسانش
هـاي   درصد از کاربران براي حفظ ارتباط با دوسـتان از رسـانش  67حاکي از اين است کش 
ي محتواي صفحش درصد تماشا50درصد ارتباط با خانواده، 64کنند؛  اجتماعي استفاده مي

هاي  گيري دوستي درصد شکل9درصد اتصال بش ديگران بش منظور سرگرمي، 14دوستان، 
                                                      

1. Tankard       2. Severin       3. Angleman 

4. pew internet 
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درصد پيگيري روابـط عاشـقانش را دليـل    3هاي مشاهير و  درصد خواندن ديدگاه5جديد، 
 (.2011اند )اسميت،  هاي اجتماعي بيان کرده اصلي استفاده از شبکش

در خصـوص   کمـي،  کيفي ـ  رويکرد ( با2012) 1نتايج مطالعش ديگري کش اتيوکليور
دانشـجويان از    نفر از دانشجويان پنج دانشگاه ابرر با هدف بررسي داليل استفاده 400
دانشـجويان   کلـي،  طـور  هاي مبتني بر وب صورت داد؛ حاکي از آن بود کـش بـش   اوريفنّ

بـش نظـر   . رنـد گي بش کار مـي  خود روزانش هاي در فعاليت مختلفي مقاصد را براي اينترنت
هاي مشابش و تبادل  رسد کش دانشجويان از بحث و بش اشتراک گذاشتن عالي  و سليقشمي

هـاي ايـن    اطالعات با ديگران منافع خاصي را براي مقاصد آموزشي داشتش باشـند. يافتـش  
هـاي اجتمـاعي    درصـد از شـبکش   87دارد کش تقريباً اکرر دانشجويان يعنـي مطالعش بيان مي

 بوک هستند.   درصد عضو فيح 82کنند و از اين ميان استفاده مي
 ارتبـاط  وسـايل  سـاير  کنار در را خانگي هاي رايانش از استفاده( 1995) 3دان و 2پرر
( 1974) 4گرينبـرگ  پژوهش اسار را بر مطالعش آنان اين. دادند ارار مطالعش مورد جمعي
رضـامندي   ميـزان  جشبـراي سـن   رضامندي و استفاده نظريش از آن در کش کردند طراحي
 در ميـان  کـش  داد نشان دان و پرر ملي پژوهشنتايج . بود شده استفاده ها رسانش از مردم

 از بسياري. دارد اختصاص آموزشي امور بش ها فعاليت از کمي مقدار هم اينترنت کاربران
 احسـار  بر غلبش مشکالت، کردن فراموش گذراني، وات تفريح و براي اينترنت از مردم
 (.1385ااسمي،  نقل از شاه) کنند مي استفاده شدن سرگرم و ييتنها

نفر از کـاربران شـبکش اجتمـاعي     241( بر روي 2008) 5در مطالعش ديگري کش جانسون
بـوک پرداختـش شـد. بـر اسـار       هاي استفاده از فيح بوک انجام داد، بش بررسي انگيزه فيح

جـود، کسـب محبوبيـت بيشـتر، بـش      نتايج اين مطالعش، گذران وات، معرفي خود و ابراز و
هـاي   تـرين داليـل اسـتفاده از شـبکش     هاي اجتمـاعي، مهـم   گذاري هويت و پيگيري اشتراک

در يکـي از مطالعـات انجـام شـده بـر       همچنين شود. اجتماعي در بين کاربران شناختش مي
 در رضـامندي و  اسـتفاده  رويکرد کاربردهاي مورد در سؤاالت برخي بش روي دانشجويان،

بـراي   الکترونيـک  پيام يک با ارسال .(1998، 6)چانگ داده شده است پاسخ مجازي ايفض
 .سؤال کرد ها سايت وب از بازديد براي شان داليل مورد در آنها از گروهي از دانشجويان

                                                      

1. Eteokleous       2. pres       3. Dun 

4. Greenberg       5. Joinson     6. Chang 
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اابليـت   (3 و مواجهـش  هـاي  مواعيت (2 اي؛ رسانش خصوصيات (1 دستش سش بش داليل اين
 آنـي  اي، رسـانش  خصوصـيات  بـين  از کش داد نشان پژوهش ينا نتايج. شدند تقسيم دسترسي
 هـر  اخبـار،  بـش  دسترسي) ثبات و( آنها دادن ر  از پح بالفاصلش اتفااات از شدن آگاه) بودن
 هـا  وب سـايت  از استفاده داليل ترين مهم ،(باشد داشتش وجود شدن آگاه براي تمايل کش زمان
( نگـاران  روزنامـش  بـا  ارتبـاط ) کـنش  اندر گروه، ينا در کاربران، نظر از. هستند کاربران براي
 مواجهـش،  هـاي  مواعيـت  گـروه  در دهـد و  مي اختصاص خود بش را اهميت درجش ترين پايين
. شـده اسـت   اعـالم  هـا  سـايت  اين از استفاده براي دليل ترين مهم امور، درباره آگاهي کسب
 خـود  بـش  گروه اين در را اهميت ميزان ترين پايين همراهي و رفاات براي ها سايت از استفاده

 در. انـد  داده مربـت  ي ر گزينـش  ايـن  بـش  پاسـخگويان  از درصد6/3 فقط و دهد مي اختصاص
 اعـالم  هـا  سـايت  کـاربران  کردنـد،  مي استفاده اينترنت از دسترسي اابليت بش دليل کش گروهي
 مهمـي  يـل دال مجـازي،  هـاي  روزنامـش  از استفاده راحتي هم و ااتصادي مساکل هم کش کردند
 (.1385ااسمي،  شاهنقل از هستند ) خبري هاي سايت وب از استفاده براي

 ـ مدل مفهومی1شکل 

 

 

 

 

 

 

 :شود مي استنتاج فرضيش اين مفهومي مدل از

هـاي چهارگانـش کـاربران )نيـاز سـرگرمي، نيـاز شـناختي، نيـاز          رسد نيـاز بش نظر مي

 ها داليل و انگيزه

 نياز سرگرمی

 استفاده اجتماعی

 اطالع و آگاهی

 کسب هويت شخصی

 مندی رضایت
گرایش به 

های  شبکه
 اجتماعي
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اي اجتمـاعي هسـتند؛ و   هـ  اجتماعي و کسب هويت شخصي( داليل گـرايش بـش شـبکش   
 مـدل  اسـار  مندي کاربران را بش همراه خواهـد داشـت. بـر    ارضاي اين نيازها، رضايت

 .آيدمي بش دست زير تجربي مدل مفهومي،

 ـ مدل تجربی2شکل 

 متغير وابسته متغير مستقل

 نیاز سرگرمي

 ها دالیل و انگیزه

 
 شناختي نیاز

 اجتماعي نیاز

 کسب هویت شخصي

 جنسیت
 ای متغیرهای زمینه

 تحصیالت

 شود:اصلي مطر  مي شبر اسار مدل تجربي اين پرس
 هاي اجتماعي چيستر  شبکش ازکاربران ها و داليل استفاده  ترين انگيزه مهم

 تعاريف عملياتی مفاهيم و متغيرها

انـد از:   کنـد کـش عبـارت   مندي چهار شـاخص را مطـر  مـي    مک کوکيل در خصوص رضايت
 (. 1385)ترجمش اجاللي، « هويت شخصي»و « استفاده اجتماعي»، «اطالع و آگاهي»، «رگرميس»

 ـ تعریف عملیاتی متغیرها1جدول 

 سرگرمي
نالیت،، رهتایي از تنیتایي، بتازی و     آگتذاری، گتتگتوی    گذران وقت، اشتتر  

 )بي هدف( تماشای محتواهای به اشترا  گذاشته شده

 اطالع و آگاهي
عات، آموز  و یادگیری، دنبا  کردن متاهی  مورد عالقته  و اطال کسب اخبار

 ها سنجي ایجاد یا شرکت در نظر و کاربر

 استتاده اجتماعي
 و های جدید، افتزایش محبوبیتت کتاربر    های قدی ، ایجاد دوستي حتظ دوستي

هتای قتدیمي، ایجتاد یت       ارتباط با خانواده و خویشاوندان، پیدا کردن دوست
 ي و سیاسيموج یا جنبش اجتماع

 هویت شخصي
هتا و   جستجوی م، دلخواه، عضویت در گروه )ابراز وجود(، بازنمود م، دلخواه

 اجتماعات همسان و همتکر

 های اجتماعي گرایش به شبکه

 مندی رضایت
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 شناسی پژوهش روش

در اين پژوهش از روش کمي بهره گرفتش شده است. روش مورد استفاده براي تجزيـش و  
امش بـرخط بـوده اسـت.    تحليل اطالعات، پيمايش و ابزار گـردآوري اطالعـات، پرسشـن   

هاي رايـج   ضرورت تغيير نگاه بش روش دروااع، با بش وجود آمدن فضاي مجازي و ايجاد
بش مرابش ابزاري روشي کش بنيان آن بر اسـتفاده از شـبکش   « پرسشنامش برخط»کسب دانش، 

جهاني وب؛ يعني يکي از فضاهاي ادرتمند حاضـر در فضـاي وااعـي مجـازي اسـتوار      
بـش علـت آسـان    »کاربردي وسيع يافتـش و  « جديدترين روش نظرسنجي»است، بش عنوان 

(. پرسشنامش ياد 4، ص 1388)عاملي، « بودن، باعث جذب بسياري از محققان شده است
طراحي و در شبکش اجتمـاعي بـش اشـتراک گذاشـتش      1شده از طري  خدمات درايو گوگل

 در پـژوهش  هـاي  يشفرضـ  بـش  پاسـخ  بـراي  بود کش بستش سؤال 25 حاوي پرسشنامش شد.
بـش  . اسـت  شده ايجاد صوري صورت بش پرسشنامش روايي. بود شده طر  ليکرت مقيار
 و گرفـت  اـرار  بررسـي  مورد مربوط از سوي استادان پرسشنامش سؤاالت کش ترتيب اين

 پايـايي  .شـد  تأييد تحقي  هاي فرضيش و پژوهش سؤاالت بش اابليت آن براي پاسخگويي
 از درصـد 10 حـدود  و گرفت ارار تأييد مورد آزمون پيش روش از استفاده با نيز تحقي 
 از اسـتفاده  بـا  سـنجش  ابزار پايايي همچنين. شد توزيع آماري جامعش بين پرسشنامش کل

 .گرفت ارار تأييد درصد مورد89 با کرونبا  آلفاي ضريب

گيـري غيراحتمـالي هدفمنـد و مبتنـي بـر       جامعش آماري اين پژوهش از طري  نمونـش 
بـوک   هاي دسترر انتخاب شدند؛ بش اين ترتيـب کـش مـا فهرسـت دوسـتان فـيح       نشنمو

خودمان را بش عنوان جامعش نمونش در نظر گرفتيم و در ضـمن، از دوسـتاني هـم کـش در     
فضاي شبکش و فضاي آفالين با آنها ارتباط داشـتيم، درخواسـت کـرديم کـش پرسشـنامش      

نفـر از کـاربران شـبکش اجتمـاعي      130کل، برخط ما را بار ديگر بش اشتراک بگذارند. در 
 بوک بش اين پرسشنامش پاسخ دادند. فيح

 هاي پژوهش يافته

 هاي توصيفي الف( يافته

شناختي کـاربران مـورد    هاي جمعيت کش يافتش 2با توجش بش نتايج بش دست آمده از جدول 
                                                      

1. Google Drive 
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گو نفـر پاسـخ   130دهـد، نتـايج حـاکي از آن اسـت کـش از مجمـوع        مطالعش را نشان مي
فراوانـي  درصد اند. در مورد متغير سن، بيشترين  درصد زن بوده5/41درصد مرد و  5/58

درصد( است. همچنين در مورد سطح تحصـيالت  57سال ) 25ـ 35متعل  بش گروه سني 
 درصد( تعل  دارد.3/42پاسخگويان نيز بيشترين آمار بش مقطع کارشناسي )

 جمعیتیهای  ـ توزیع فراوانی و درصدی متغیر2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی متغيرهاي جمعيتی

 جنسیت
 5/58 76 مرد

 5/41 54 زن

 س،

 2/9 12 14ت24

 57 74 25ت35

 3/22 29 36ت46

 5/11 15 به باال 46

 میزان تحصیالت

 10 13 دیپل  و کمتر

 7/27 36 کارداني

 3/42 55 کارشناس

کارشناس ارشد 
 و باالتر

26 20 

سـرگرمي را مـورد    نياز متغير هايي کش دهد، از ميان شاخص نشان مي 3نتايج جدول 
« تماشاي محتواي بش اشتراک گذاشتش شده توسط ديگـران »اند، شاخص  سنجش ارار داده

فراوانـي را در  درصـد  درصـد، بيشـترين   2/29« گفتگوي آنالين»درصد و شاخص 3/62
مـورد مطالعـش بيشـترين     انـد. دروااـع کـاربران    بـش خـود اختصـاص داده   « زيـاد »مقيار 
 هاي اجتماعي متناسب با نياز سرگرمي را از اين دو شاخص دارند.   برداري از شبکش بهره
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 های متغیر نیاز سرگرمی ـ درصد فراوانی شاخص3جدول 

اجتماعي را مـورد سـنجش     هايي کش متغير نياز ، در ميان شاخص4بر اسار نتايج جدول 
ارتبـاط بـا   »درصـد، شـاخص   80« ها و ارتباط با دوستان ستيحفظ دو»اند، شاخص  ارار داده

ــان در محبوبيــت کســب»درصــد و شــاخص 3/72« خــانواده و خويشــاوندان « ديگــران مي
 دهند. فراواني را بش خود اختصاص ميدرصد بيشترين « زياد»درصد در مقيار 3/62

 های متغیر نیاز اجتماعی ـ درصد فراوانی شاخص4جدول 

حفظ 
ها  دوستی

تباط با و ار
 دوستان

ارتباط با 
خانواده و 

 خويشاوندان

ايجاد 
هاي  دوستی

 جديد

ايجاد موج 
 اجتماعی

گذاري  ثيرأ)ت
 بر ديگران(

کسب 
محبوبيت 
در ميان 
 ديگران

  شاخص

 

 

 مقياس

 ک  3/22 7/50 4/25 10 8/3

 متوسط 4/15 6/21 4/15 7/17 2/16

 زیاد 3/62 7/27 2/59 3/72 80

 جمع 100 100 100 100 100

شـناختي را مـورد    هايي کش متغير نيـاز  دهد، در ميان شاخص نشان مي 5نتايج جدول 
 کـردن  دنبـال » شـاخص  درصـد، 64« يادگيري و آموزش» اند، شاخص سنجش ارار داده

درصـد، در  7/27 «اخبـار  بش دسترسي» درصد و شاخص9/83 ،«کاربر عالاش مورد مفاهيم
 دهند. ا بش خود اختصاص ميبيشترين درصد فراواني ر« زياد»مقيار 

گذران 

 وقت

فراموش 

کردن 

 مشکالت

گفتگوي 

 آنالين

رهايی 

از 

 تنهايی

بازي 

 کردن

تماشاي 

محتواي به 

اشتراک گذاشته 

 ديگراناز سوي 

  شاخص

 

 

 مقياس

 ک  2/16 2/84 4/55 8/50 63 9/56

 متوسط 5/21 5/13 7/17 20 4/22 4/22

 زیاد 3/62 3/2 9/26 2/29 6/14 7/20

 جمع 100 100 100 100 100 100
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 های متغیر نیاز شناختی ـ درصد فراوانی شاخص5جدول 

  شاخص
 
 
 

 مقياس

آموزش و 
 يادگيري

ايجاد و يا 
شرکت در 
 ها نظرسنجی

دنبال کردن 
مفاهيم 

مورد عالقه 
 کاربر

آگاهی از 
اقات فات

بالفاصله 
 بعد از وقوع

دسترسی 
به 

اطالعات 
 گوناگون

دسترسی 
 به اخبار

 5/58 47 2/59 10 1/76 17 ک 

 8/13 8/20 1/13 1/6 1/13 19 طسمتو

 7/27 2/32 7/27 9/83 8/10 64 زیاد

 100 100 100 100 100 100 جمع

هايي کش متغير کسب هويت شخصـي   دهد، در ميان شاخص نشان مي 6نتايج جدول 
 درصـد و 9/63، «معرفي خود بـش شـکل دلخـواه   »اند، شاخص  را مورد سنجش ارار داده

درصـد  درصـد بيشـترين   3/52« هاي همسـان و هـم عقيـده    عضويت در گروه»شاخص 
 دهند. بش خود اختصاص مي« زياد»فراواني را در مقيار 

 های متغیرکسب هویت شخصی ـ درصد فراوانی شاخص6جدول 

 باطينهاي است ب( يافته
اي، تي مستقل و آزمـون   هاي پژوهش، از آزمون آماري تي تک نمونش  براي آزمون فرضيش

هـاي صـفر پـژوهش     تحليل واريانح تک عاملي استفاده شده اسـت. سـطح رد فرضـيش   
هـا بـا سـطح اطمينـان      گيـري  در نظر گرفتش شده است. بش عبارت ديگـر، نتيجـش  ( 05/0)
 درصد انجام شده است.95

  شاخص
 

 مقياس

هاي  عضويت در گروه
 همسان و هم عقيده

 خوداظهاري
 )معرفی خود(

جستجو به منظور 
 ود دلخواهمعرفی خ

 57 6/17 30 ک 
 1/16 5/18 7/17 متوسط
 9/26 9/63 3/52 زیاد
 100 100 100 جمع
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گيرد کش روشن شـود آيـا ميـانگين     اي براي اين منظور انجام مي آزمون تي تک نمونش
تعيـين   SPSSافـزار   داري با يک مقدار ثابـت، کـش بـش وسـيلش نـرم      يک متغير تفاوت معنا

 اسـتفاده  بش توجش با شود، دارد يا خير. در اين پژوهش، آزمون ناميده ميشود و مقدار  مي
سش انجام شده است، همچنـين از   مقيار مبناي بر تي ليکرت )پنجگانش( آزمون طيف از

آزمون تي مستقل براي بررسي تفاوت ميانگين بين دو گروه مردان و زنان استفاده شد تا 
هـاي اجتمـاعي تفـاوت     انگيزه اسـتفاده از شـبکش   تعيين شود کش آيا بين اين دو گروه در

هاي دو يا  دار بودن تفاوت ميانگين وجود دارد يا خير. آزمون آنووا نيز براي آزمودن معنا
دار  رود. در اين پژوهش براي تعيين وجود يا نبود رابطش معنـا  بيش از دو گروه بش کار مي

تحليـل واريـانح بـا اسـتفاده از     بين سطح تحصيالت و انگيزه استفاده کاربران، آزمـون  
 انجام شده است. SPSSافزار  نرم

 براي انجام آزمون تي دو فرض آماري زير تدوين شده است:
 نقيض ادعا     µ≤  3:فرضيش صفر

 اثبات ادعا      µ> 3:يک فرضيش
هـاي   هـاي سـرگرمي خـود از شـبکش     رسـد کـاربران بـراي نيـاز     . بش نظر مي1فرضيش 

 کنند. اجتماعي استفاده مي
از سـطح   بش دسـت آمـده   داري و کوچک بودن سطح معنا 7با توجش بش نتايج جدول 

حاکي از آن است کش اکرر کاربران )کاربران مـورد مطالعـش(    ( اين تفاوت معنادار و05/0)
هـاي   هاي اجتماعي بش منظور برطـرف کـردن نيازهـاي سـرگرمي خـود، از شـبکش       شبکش

( 05/0)ند. بنابراين، اين فرضـيش در سـطح معنـاداري    کن بوک( استفاده مي اجتماعي )فيح
 گيرد.مورد تأييد ارار مي

 ای متغیر نیاز سرگرمی ـ آزمون تی تک نمونه7جدول 

 درجه آزادي Tآماره  متغير
سطح 

 داري امعن

تفاوت 

 ميانگين

 -40513/0 000/0 129 -875/10 نیاز سرگرمي

هـاي   هـاي اجتمـاعي خـود از شـبکش     يـاز رسـد کـاربران بـراي ن    . بش نظر مي2فرضيش 
 کنند.اجتماعي استفاده مي
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داري بـش دسـت آمـده از سـطح      و کوچک بودن سطح معنـا  8با توجش بش نتايج جدول 
هاي اجتماعي بـش منظـور    حاکي از آن است کش کاربران شبکش ( اين تفاوت معنادار و05/0)

 کنند.  بوک( استفاده مي )فيح هاي اجتماعي از شبکش ،برطرف کردن نيازهاي اجتماعي خود

 ـ آزمون تی تک نمونه ای متغیر نیاز اجتماعی8جدول 

 آزادي درجه  T آماره متغير
 سطح

 معناداري

 تفاوت

 ميانگين

 50462/0 000/0 129 536/11 شناختينیاز 

هاي اجتمـاعي   هاي شناختي خود از شبکش رسد کاربران براي نياز . بش نظر مي3فرضيش 
 کنند. ده مياستفا

داري بش دسـت آمـده از سـطح     تر بودن سطح معنا و بزرگ 9با توجش بش نتايج جدول 
هـاي اجتمـاعي    از اين رو، اين گروه از کاربران شبکش ( اين تفاوت معنادار نيست.05/0)

 کنند. بوک( استفاده نمي هاي اجتماعي )فيح براي رفع نيازهاي شناختي خود از شبکش

 ای متغیر نیاز شناختی تک نمونهـ آزمون تی 9جدول 

 هـاي  شـبکش  از خـود  کسب هويـت شخصـي   براي رسد کاربرانبش نظر مي .4فرضيش 
 کنند. مي استفاده اجتماعي

داري بش دست آمـده از سـطح    ن سطح معنابود  و کوچک 10با توجش بش نتايج جدول 
هـاي اجتمـاعي بـش     ( اين تفاوت معنادار و حاکي از آن است کـش کـاربران شـبکش   05/0)

بوک(  هاي اجتماعي )فيح منظور برطرف کردن نياز کسب هويت شخصي خود از شبکش
 کنند.   استفاده مي

 آزادي درجه T  آماره متغير
 سطح

 داري معنا

 تفاوت
 ميانگين

 -05128/0 248/0 129 -161/1 آگاهينیاز 
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 ای متغیر کسب هویت شخصی ـ آزمون تی تک نمونه10جدول 

 آزادي درجه T هآمار متغير
 سطح

 داري امعن

 تفاوت
 ميانگين

 کسب 
 هویت شخصي

463/2 129 015/0 13590/0 

 از اسـتفاده  داليـل  و هـا  انگيـزه   در جنسـيت  متغيـر  رسـد کـش  . بش نظـر مـي  5فرضيش 
 آورد.مي وجود بش تفاوت مردان( و زنان )بين اجتماعي هاي شبکش

داري گزارش شده در مورد هر چهار متغيـر   و سطح معنا 11با توجش بش نتايج جدول 
شود کش تفاوت معناداري ميـان دو گـروه   ( بوده است، مشخص مي05/0تر از ) کش بزرگ

 بـر  هاي اجتماعي وجود ندارد. بنابراين، متغيـر جنسـيت   )مرد و زن( در استفاده از شبکش
 يست. ن گذار تأثير اجتماعي هاي شبکش از استفاده در کاربران انگيزه و داليل

 مستقل متغیر جنسیتتی  آزمون ـ11جدول 

 درجه آزادي Tآماره  متغير
 سطح 

 داري امعن

تفاوت 

 ميانگين

 0303/0 69/0 128 399/0 نیاز سرگرمي

 -06179/0 489/0 128 -695/0 نیاز اجتماعي

 00203/0 982/0 128 023/0 نیاز شناختي

کسب هویت 
 شخصي

095/0 128 924/0 01072/0 

کـاربران در اسـتفاده از    هـاي  رسد متغيـر تحصـيالت در انگيـزه   بش نظر مي .6 فرضيش
 هاي اجتماعي تأثيرگذار است. شبکش

داري گزارش شده در مورد هر چهار متغيـر   و سطح معنا 12با توجش بش نتايج جدول 
و شود کـش متغيـر تحصـيالت بـر داليـل       ، مشخص ميبوده است( 05/0تر از ) کش بزرگ
 تأثير بوده است.  هاي اجتماعي بي ران در استفاده از شبکشکاربهاي  انگيزه
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 عاملی تک واریانس تحلیل ـ آزمون12جدول 

 گيري نتيجه

رسانش اجتماعي بش آن دستش از ابزارهاي اينترنتي اشاره دارد کـش افـراد را بـش ارتبـاط و      واژه
اي نوظهـور اسـت. طـي     سازند. استفاده از رسانش اجتماعي پديـده  تسهيم اطالعاتي اادر مي

اند. در ايـن   ي نقشي اساسي در ارتباطات و اطالعات ايفا کردههاي اجتماع دهش اخير، رسانش
انـد مخاطبـان زيـادي را بـش خـود جـذب کننـد. شـبکش         هاي اجتماعي توانستش ميان، شبکش

گـذاري   اي اسـت کـش بـش کـاربراني کـش تمايـل بـش اشـتراک         اجتماعي، سايت يا مجموعـش 
هـاي   دهـد. شـبکش   امکـان را مـي   ها، افکار و فعاليت خود با ديگران دارند، ايـن مندي عالاش

اجتماعي در عين فضايي براي پيدا کردن دوستان جديـد هسـتند بـش افـراد ايـن امکـان را       
هايي براي تبـادل   دهند کش با دوستان اديمي خود نيز ارتباط برارار کنند. همچنين مکان مي

 متغير
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 مربعات

توزيع 
F 

سطح 
 معناداري

نیاز 
 سرگرمي

 879/0 225/0 0141/0 3 124/0 يگروه  بی،

 184/0 126 151/23 يگروه درون
  

 129 275/23 جمع
   

نیاز 
 اجتماعي

 499/0 796/0 199/0 3 597/0 بی، گروهي

 25/0 126 501/31 گروهي درون
  

 129 098/32 جمع
   

نیاز 
 شناختي

 126/0 946/1 483/0 3 449/1 بی، گروهي

 248/0 126 265/31 گروهي درون
  

 129 714/32 جمع
   

کسب 
هویت 
 شخصي

 634/0 573/0 229/0 3 687/0 بی، گروهي

 4/0 126 356/50 گروهي درون
  

 129 043/51 جمع
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گذارنـد.   يخود را با يکـديگر بـش اشـتراک مـ     نظرهاينظر هستند کش در آنها افراد عقايد و 
هايي در دنياي مجازي هستند کش مردم در آنها خود  هاي اجتماعي بش طور کلي، مکان شبکش

کنند و امکان براراري ارتباط بين خـود و همفکرانشـان را در    را بش طور خالصش معرفي مي
 دو هـر  هـاي اجتمـاعي   شـبکش  آورند. دروااـع، اکنـون   زمينش مختلف مورد عالاش فراهم مي

 ديگـر،  بش عبارت. هستند دارا را جمعي هاي رسانش هاي کانال و فردي بين هاي لکانا ويژگي
 بـش  کـش  حـالتي  همان و آمده وجود بش جمع، تغيير بش فرد از اطالعات سويش يک ماهيت در

 .  است شده ايجاد شود،مي ياد آن از تعاملي عنوان

ه ايـن امـر   هـاي اجتمـاعي گونـاگون بـش يکـديگر، امـروز       اما با وجود شباهت شبکش
هاي اجتمـاعي از جهـات مختلفـي متفـاوت اسـت. در       مفروض است کش طراحي شبکش

هـا از لحـاف فرهنگـي همگـن هسـتند و بافـت فرهنگـي         ها، گـروه  بعضي از اين سايت
 بـر  تأکيـد  تواند بر انگيزه و داليل استفاده از آنها تأثير بگذارد، اين مقالـش بـا  ها مي سايت
و بـش   بوک محـدود کـرده  ديد خود را بر شبکش اجتماعي فيحپيشين  مطالعات هاي يافتش

بوک پرداختش هاي گرايش کاربران اينترنتي بش شبکش اجتماعي فيح بررسي داليل و انگيزه
هـاي   ، يکي از نظريشرضامندياست. براي پاسخ بش سؤاالت پژوهش، رويکرد استفاده و 

 اده اـرار گرفتـش اسـت.    مطر  ارتباطي، بش عنوان چارچوب نظري پـژوهش مـورد اسـتف   
هاي اين نظريش، مخاطبان براي رفع نيازهاي چهارگانش خود )نياز سـرگرمي،   بر اسار آموزه

 کنند. ها استفاده مي نياز اجتماعي، نياز شناختي و کسب هويت شخصي( از رسانش
هاي توصيفي و اسـتنباطي اسـتفاده    هاي پژوهش نيز از روش بش منظور آزمون فرضيش

 دهد:تايج نشان ميشده است. ن
هاي اجتماعي، براي رفع نيازهاي تفريحي و سـرگرمي   . اين گروه از کاربران شبکش1

 کنند.بوک استفاده ميخود از شبکش اجتماعي فيح

هاي اجتماعي، براي رفـع نيازهـاي اجتمـاعي خـود از      . اين گروه از کاربران شبکش2
 کنند.بوک استفاده ميشبکش اجتماعي فيح

داري بـش دسـت    وص با فرضيش سوم پژوهش، بش دليل معنادار نبودن سطح معنا. در خص3
 آمده، تفسير روشني از اين سؤال بش دست نيامد؛ اين امر حـاکي آن اسـت کـش ميـانگين ايـن     

 اند. گيري روشني نداشتش هاي متغير نياز شناختي جهت گروه از کاربران نسبت بش شاخص
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جتماعي بـراي کسـب هويـت شخصـي خـود از      هاي ا . اين گروه از کاربران شبکش4
 کنند.بوک استفاده مي شبکش اجتماعي فيح

دارد کـش متغيرهـاي جمعيتـي )جنسـيت و     هاي پـژوهش بيـان مـي    . همچنين يافتش5
تحصيالت( تفاوت معنـاداري را در داليـل و انگيـزه کـاربران بـراي اسـتفاده از شـبکش        

 شوند. بوک موجب نمي اجتماعي فيح
هـاي   تـوان اسـتدالل کـرد کـش شـبکش     هاي پـژوهش مـي   بر مبناي يافتش بش بيان ديگر،
بوک بيشتر نوعي ابزار ارتباط اجتماعي هستند؛ چنـان کـش کـاربران مـورد      اجتماعي فيح

بوک براي پيگيـري تعـامالت اجتمـاعي خـود     هاي اجتماعي فيح مطالعش بيشتر از شبکش
در مـورد کـاربران مـورد مطالعـش،      تر نيز اشاره شـد،  کنند. همان طور کش پيش استفاده مي

هاي متغير نياز اجتماعي را مـورد سـنجش اـرار     هايي کش شاخص بيشترين فراواني گويش
هـاي پـژوهش، ايـن     هاي متوسط بش باال بودند. همچنين بر اسـار يافتـش   دادند، گويشمي

 کنند. کاربران بش منظور کسب هويت شخصي از شبکش اجتماعي استفاده مي
توان پيشنهاد کرد کش رسانش ملـي  م آخر و با دات در آنچش گفتش شد، ميبش عنوان کال

 اادامات زير را در دستور کار خود ارار دهد:
مبتني بـر نظـام ارزشـي ليبراليسـم بنـا گذاشـتش       هاي اجتماعي  با توجش بش اينکش شبکش

 ،کنـد و بـش طـور حـتم     فرهنگـي را دنبـال مـي    ،هاي اين نظـام سياسـي   و ارزش ندا شده
رسـد   روند، بش نظر مـي  بش شمار ميايگاهي براي توسعش ادرت نظام ليبرال دموکراسي ج
و فرهنگـي    ها و اواعد اسـالمي  مبتني بر ارزش  ،هاي اجتماعي بومي اگر بتوانيم شبکش کش

در ، ها متفاوت خواهد شد در ايران بش وجود بياوريم، وضعيت کاربري اين شبکشرا خود 
طـور کـش در بعضـي از      ها هستيم، همـان  کننده اين شبکش صرفمتنها وضعيت کنوني، ما 

ساختن بناها و نظام شهرسازي يا مصـرف کاالهـاي غربـي، مـد و      مانندهاي ديگر  زمينش
 هاي ديني و بـومي بـش   کننده هستيم و خالايت الزم را مبتني بر ارزش ساير امور مصرف

اسـالمي   اعي با توجش بش الگوي ايراني ـ هاي اجتم سازي شبکش از اين رو، بومي .ايم کار نگرفتش 
 گردد.امري ضروري تلقي مي

اندازي معاونت رسانش مجـازي در رسـانش ملـي و نيـز برخـي از نتـايج        با عنايت بش راه
از  يشخصـ  پژوهش حاضر ازجملش اينکش پاسخگويي بش نيازهاي اجتماعي و کسب هويت

ند و با توجش بش فراگير شدن اسـتفاده  هاي اجتماعي هست مندي از شبکش هاي عمده بهره انگيز
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هـاي ديگـر )راديـو و تلويزيـون(، رسـانش ملـي نيـز         هاي اجتماعي از سوي رسانش از شبکش
ها بـش عنـوان رسـانش مکمـل      هاي اجتماعي از ظرفيت اين شبکش اندازي شبکش تواند با راه مي
آناليـن، پـايش    ــ اسـالمي، اعتمـاد و پاسـخگويي     برداري کند. توسعش فرهنگي ايراني بهره

گيـري از   ، از مزايـاي بهـره  (UGC)محتوا و جذب محتواي توليد شده از جانـب کـاربران   
هاي  اتخاذ سياست روند. از اين رو،  هاي اجتماعي بش عنوان رسانش مکمل بش شمار مي رسانش

 شود.الزم از سوي رسانش ملي براي حضور شايستش در اين عرصش امري ضروري تلقي مي
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