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چکیده

با توجه به گسترش روز افزون شبکههای اجتماعی مجازی نظرها و دیدگاههای موافق و مخالف
زیادی در خصوص چیستی این شبکهها ،کاربرد آنها و چرایی گرایش کاربران ایرانی به عضویت در این
شبکهها طرح میشود و هر یک نقشها و قابلیتهایی را برای این فضا و کاربران آن متصور میشوند .بر
این اساس هدف پژوهش حاضر ،مطالعه مهمترین نیازهای رسانهای کاربران جوان ایرانی در استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی با بهرهگیری از نظریه استفاده و خشنودی است .بدین منظور  460نفر از
کاربران تبریزی که عضو شبکههای اجتماعی بودند به روش نمونهگیری داوطلبانه و در دسترس انتخاب
شدند.
یافتههای پژوهش حاکی از آنند که بین نیازهای عاطفی (سرگرمی و تفریح) ،شناختی (کسب اخبار و
اطالعات) ،اجتماعی و تمایل به استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی رابطه معناداری وجود دارد .هم-
چنین بین نیازهای رسانهای کاربران تفاوت وجود داشته و ترتیب این نیازها عبارتند از :عاطفی ،شناختی،
اجتماعی و سیاسی.
واژگان کلیدی :فضای مجازی ،شبکههای اجتماعی مجازی ،نیاز رسانهای.
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مقدمه

شبکههای اجتماعی مجازی از زمان ظهور در اواخر دهه  ،90در روند تکاملی خود تا سال  2003و تا
کنون به واسطه ایجاد امکان برقراری ارتباط سریع همزمان و ناهمزمان ،دسترسی به حجم زیادی از
اطالعات و انتشار گسترده آن کاربردهای اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی بسیاری را دراین زیست
جهان جدید رقم زده و توجه میلیونها کاربر را از سراسر دنیا به خود جلب نمودهاند .به دلیل رشد روز
افزون تعداد اعضا و بعد تاثیرگذاری بر فضای واقعی ،این شبکهها اهمیت چشمگیری یافته و در طی یک
دهه از پدیدههایی محلی به جهانی تبدیل شدهاند .چنانکه نتایج یک نظرسنجی در  24کشور جهان در
سال  2010نشان میدهد در سراسر جهان بطور متوسط از هر  10نفر کاربر اینترنت 6 ،نفر از شبکههای
اجتماعی بازدید میکنند .در این راستا استقبال کاربران ایرانی نیز از شبکههای مذکور روند قابل توجه و
تأملی را نشانمیدهد .مطابق آمار الکسا ،1شبکه اجتماعی فیسبوک 2یکی از  10سایت برتر مورد استفاده
ایرانیان در فضای وب است .بدون تردید این میزان اقبال به شبکههای اجتماعی مجازی و عالقه به
تداوم تعاملهای شبکهای با وجود ممنوعیت قانونی دسترسی کاربران به برخی از این شبکهها قابل تأمل
و بررسی است .پژوهش حاضر بر آن است تا مهمترین نیازهای رسانهای کاربران جوان ایرانی در استفاده
از شبکههای اجتماعی مجازی را مورد بحث و بررسی قرار دهد.
بیان مسئله و اهمیت بررسی آن

یکی از ویژگیهای برجسته ارتباطات در دنیای معاصر این است که در مقیاسی جهانی صورت
میپذیرد .شبکههای اجتماعی مجازی به عنوان یکی از جدیدترین فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ارائه
دهندگان فضای جهانی در حوزههای متعدد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی هستند که به کاربران
برای حفظ روابط اجتماعی موجود ،پیدا کردن دوستان جدید ،تغییر و تکامل سایتها و سهیم شدن در
تجربهها کمک میکنند و زمینه عضویت ،فعالیت و مشارکت هدفمند کاربران را فراهم میآورند
) .(Massari, 2010: 1این شبکههای مجازی باکارکردهای مختلف ،سازماندهی خدمات و تلفیق ابزارهای
اطالعاتی و ارتباطی فعل و انفعالهای غیرخطی را ترویج داده ،کاربردها و محتوای وب را برای کاربران
ساده نموده و با جذب میلیونها نفر از سراسر دنیا با انگیزههای متنوع جامعه مجازی را پیش از پیش
متصور میسازند .مشارکت جوانان در آنها نیز هر روز رو به افزایش است و گفته میشود به یکی از
رسانههای ارتباطی ارجح بهویژه برای جوانان تبدیل شدهاند).(Pelling & White, 2009: 1
کاربران جوان ایرانی نیز از این بستر ارتباط جهانی به دور نمانده و در میان دیدگاههای متفاوت تأیید
کننده و نفی کننده ،با استقبال کم سابقهای ،حضور در فضای شبکههای اجتماعی مجازی را تجربه
میکنند .در دو سال اخیر این شبکهها از یک سو به واسطه قابلیتها ،پتانسیلهای نوآورانه و منحصر به
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فرد مورد اقبال اصحاب ارتباطات و جوانان نوگرا قرار گرفته و از سوی دیگر به واسطه نهادهای دولتی
بابت فرصتهای ناشی ازهمان ظرفیتهای بالقوه درشرایط خاص همچون تحوالت قبل و بعداز انتخابات
ریاست جمهوری ،تقبیح ،طرد و دسترسی به برخی از آنها از خرداد  1388به بعد به لحاظ قانونی ممنوع
شده است .به هر صورت ورود به فضای مجازی شبکهای ،زندگی دومی است که آغاز شده و نمیتوان
آن را نادیده گرفت چنانکه حدس ها و آمارهای پراکنده داخلی و خارجی حاکی از آن است که علیرغم
ممنوعیت ،تعداد قابل توجهی از کاربران ایرانی ،عضو شبکههای فیلتر شده هستند.
همچنین نظرها و دیدگاههای موافق و مخالف درخصوص چیستی این شبکهها ،کاربرد آنها و چرایی
گرایش کاربران ایرانی به عضویت در این شبکهها طرح میشود و هر یک نقشها و قابلیتهایی را برای
این فضا وکاربران آن متصور میشوند .از پیشنهاد تنظیم قرار فیسبوکی برای سر زدن به ناشران و کتاب
فروشیها ضمن برنامه شبهای روشن ویژه کتاب خوانی تلویزیون ملی در راستای ترویج کتاب خوانی تا
تشکیل کمپینها و اعتراضهای مختلف فیسبوکی ایرانیان درحمایت از خلیج فارس دربرابر خلیج عربی،
تشکر و قدردانی از خلبان شهبازی و موارد دیگر تا صحبت فرمانده نیروی انتظامی مبتنی بر نقش فیس
بوک و توئیتر 3در براندازی دولتهای منطقه ،سازماندهی ناراضیان پراکنده ،مجرمان و سرویسهای
خارجی ،همچنین نشست تخصصی طالب و فضای جامعهالعلوم در خصوص آسیبشناسی خانواده که در
آن فیسبوک یکی از عوامل افزایش طالق در کشور معرفی میشود و غیره نشانگر این استکه از
کارکردهای این فضا شناخت جامعی به عمل نیامده و افراد مختلف ازظن خود برای شبکههای اجتماعی
مجازی نقشها و کارکردهای متعدد و متفاوتی قائل شدهاند.
عالوه بر این به نظر میرسد فضای شبکههای اجتماعی مجازی و چگونگی بهرهمندی کاربران آنها
متأثر از فراهم نبودن برخی زیرساختهای تکنولوزیکی جهت نمود کارکردهای آموزشی ،اقتصادی و
تجاری ،خدمات عمومی ،فرهنگی ،اجتماعی شبکههای اینترنتی بیشتر با نگاه سیاسی و به عنوان معضل
و مسئله امنیتی ،اجتماعی در جامعه دیده ،درک و معرفی شدهاند .از این رو خوانش مخالفان از فضای
شبکههای اجتماعی مجازی والگوهای مصرفکاربران آنها بیشتر جنبه آسیبشناسانه یامقاومت فرهنگی
و سیاسی را در بر میگیرد و در مقابل ،خوانش موفقان با تاکید بر پتانسیلهای فناورانه و مخاطب محور
شبکهها در جهت ابهامزدایی از شبکههای مذکور صورت میگیرد .از این رو شناخت شبکههای اجتماعی
مجازی ،محیط ،مختصات ،ظرفیتها ،پتانسیلها و کارکردشان و دالیل گرایش و نگرش کاربران جوان
ایرانی به تعامل ،مشارکت و عضویت در آنها میتواند هر یک از خوانشهای موافق یا مخالف یاد شده را
تقویت یا تحدید نماید.
همچنین از آنجایی که در مباحث مربوط به شبکههای اجتماعی مجازی به ندرت از خود مخاطبان خواسته
شده است تجربه خود را درباره استفاده از این شبکهها بیان کنند ،نوشتار حاضر این فرصت را در اختیارکاربران این
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شبکهها قرار داده است تا خود دراین زمینه سخن بگویند .بنابراین ،دلیل ضرورت یافتن این مطالعه ،گسترش
دامنه استفاده از شبکههای اجتماعی است که متعاقب آن ،توقعات جدیدی ایجاد میشود .از این رو ،شناخت
انتظارات جدید و سپس برنامهریزی سازمانیافته برای جلب رضایت مخاطبان از طریق رسانه ملی ،امری الزم و
ضروری به نظر میرسد .بر این اساس ،پژوهش حاضر مطالعه دالیل و انگیزههاییکه باعث گرایشکاربران به
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی میشود را هدف اصلی خود قرار داده است.
پیشینه پژوهش

در جامعه علمی ایران با توجه به جدید بودن مبحث شبکههای اجتماعی مجازی ،در چند سال اخیر
پژوهشهای انگشت شماری در خصوص این شبکههای اینترنتی صورت گرفته است .مهمترین تحقیقات
اخیر در این باره در ایران عبارتند از:
کوثری( )1386با پژوهشی اکتشافی پیرامون جهان فرهنگی کاربران ایرانی درشبکه اجتماعی اورکات،
عالیق فرهنگی کاربران را مورد بررسی قرار داده است .براساس نتایج این تحقیق ،حوزههای موسیقی،
فیلم ،ادبیات غیربومی و نیز اجتماعها هنری -ادبی ،سرگرمی -تفریحی و جنسی مورد توجه اعضا بوده و
دوستیابی و یافتن شریک زندگی مهمترین علت پیوستن کاربران ایرانی به این شبکه است.
یافتههای پژوهش عاملی( )1389در مورد علل گرایش جوانان ایرانی به شبکه اجتماعی فیس بوک با
بهرهگیری از روش کیفی و مصاحبه عمیق ،حاکی از آن است که بیشترین دلیل استفاده کاربران از فیس
بوک ،حفظ ارتباط با دوستان و آشنایان و جستجوی دوستان و همکالسیهای قدیمی است.
عدلیپور( )1391در رساله کارشناسی ارشد خود نشان داده است که اکثر جوانان به منظور تقویت و
حفظ روابط فعلی ،احیای ارتباطات قدیمی ،ایجاد وگسترش روابط دوستانه (دوستیابی) ،تفریح وسرگرمی،
کسب اخبار و اطالعات و اطالعرسانی همگانی ،خودافشاگری و تخلیه عاطفی و هیجانی و کسب هویت
جهانی یا مدرن به فیسبوک روی آوردهاند و فضای فیسبوک را سیاسی نمیدانند.
شهابی و بیات( )1391در پژوهشی به بررسی اهداف و انگیزههای عضویت جوانان شهر تهران در
شبکههای اجتماعی مجازی پرداختهاند .یافتههای آنها نشان میدهد که اکثر کاربران به منظور تسهیل
روابط فعلی ،احیای ارتباطاتقدیمی ،ایجاد وحفظ ارتباطات دوستانه بدان روی آوردهاند وفضای شبکههای
اجتماعی مجازی را سیاسی نمیدانند.
اما برخالف ایران در کشورهای خارجی تحقیقات زیادی در خصوص گرایش جوانان به شبکههای
مجازی صورت گرفته است که از مهمترین آنها میتوان به تحقیقات زیر اشاره کرد:
ویلیامز 4و همکارانش ضمن بررسی پروفایلهای جوانان در شبکههای اجتماعی دریافتند که هدف
این کاربران بیشتر ایجاد شبکه ارتباطات شخصی است .لنهارت و مدن )2007( 5نیز در پژوهشی پیرامون
علل گرایش کاربران به شبکههای اجتماعی مجازی در ایاالت متحده ،نتیجه گرفتند  55درصد نوجوانان
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پروفایلهای شبکهای دارند و صفحات جوانان در این شبکهها شامل خود گشودگی قابل مشاهده ،ساده،
صمیمانه و تعاملهایی است که رفتار آنان را به تصویر میکشد .یافتههای آنها نشان میدهد که 91
درصد کاربران شبکههای اجتماعی ،از این شبکهها برای حفظ روابط با دوستان کنونی استفاده میکنند
که با آنها رفت و آمد مکرر دارند و  82درصد به دنبال حفظ روابط با کسانی هستند که با آنها رفت و
آمد ندارند ،ضمن این که  72درصد آنان از این شبکههای مجازی برای ایجاد و پیگیری طرحهای
اجتماعی بهره میگیرند.
یافتههای پژوهش بوید )2007( 6نیز حاکی از آن است که جنسیت ،بر مشارکت کاربران در شبکههای
اجتماعی مجازی تاثیرمی گذارد .پسران جوان نسبت به دختران جوان تمایل بیشتری به فعالیت درشبکهها
دارند اما دختران با سنین باالتر نسبت به پسران با سن باالتر ،دو برابر بیشتر از دختران همسال خود برای
تعامل با جنس مخالف درشبکهها حضور مییابند و کمترعالقهمند به مالقات افراد جدید هستند و دختران
بیشتر از پسران همسال خود عالقهمند به استفاده از این شبکهها برای ارتباط با دوستان خود هستند.
درباره تاثیر جنسیت ،الرسن )2009( 7نیز در مطالعه خود دریافت که تعامل در شبکهها میتواند به تکرار و
حفظ دوستیها کمک کند اما دختران بیش از پسران به نظرهای دریافت شده و اینکه از سوی چه کسی
ارسال شده است ،توجه میکننند.
جوینسون )2008( 8نیز در مطالعهای به دنبال این هدف که چه چیزی در سایتهای مورد نظر وجود
دارد که شخصی را تحریک به ماندن در فضای شبکه میکند ،اقدام به مصاحبه با کاربران شبکهها نموده
و خصوصیات شخصی ،باورها ،ارزیابی رفتار ،نیازها و عوامل انگیزشی افراد را شناسایی کرده است .این
پژوهش تعیین نمود که «حفظ تماس» دلیل اصلی استفاده از فیسبوک است.
چارچوب نظری

نظریه استفاده و خشنودی ضمن فعال انگاشتن مخاطب ،بر نیازها و انگیزههای وی در استفاده از
رسانهها تاکید میکند و بر آن است که ارزشها ،عالیق و نقش اجتماعی مخاطبان مهم است و مردم بر
اساس این عوامل آنچه را میخواهند ببینند و بشنوند ،انتخاب میکنند.
پرسش اساسی نظریه استفاده و خشنودی این است که چرا مردم از رسانهها استفاده میکنند و آنها
را برای چه منظوری بهکار میگیرند؟ پاسخی که به اجمال داده میشود این است که مردم برای کسب
راهنمایی ،آرامش ،سازگاری ،اطالعات و شکلگیری هویت شخصی ،از رسانهها استفاده میکنند(مک-
کوایل .)104 :1388 ،در واقع این نظریه علت اصلی استفاده مردم از رسانهای خاص را با دالیل کارکردی
توضیح میدهد و برای مخاطبان نیازهایی را متصّور میشود که افراد برای رفع آن به سمت رسانهها روی
میآورند .حال اگر چنانچه رسانه مورد نظر بتواند نیاز فرد را به خوبی رفعکند و بین محتوای رسانه و نیاز
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فرد همخوانی وجود داشته باشد ،فرد ارضاء وخشنود میشود و درغیر اینصورت نیاز وی ارضاء نشده باقی
میماند و وی از رسانههای مورد نظر رویگردان میشود .فرض اصلی این نظریه این است که افراد
مخاطب ،کم و بیش به صورت فعال ،به دنبال محتوایی هستند که بیشترین رضایت را برای آنان فراهم
سازد .میزان این رضایت بستگی به نیازها و عالیق فرد دارد(ویندال و همکاران.)274 :1387 ،
هدف اساسی این رویکرد ،تحقیق در چگونگی انتخاب ،دریافت وشیوه عکسالعمل مخاطبان رسانهها
است .بر اساس این رویکرد نظری ،فعال بودن یک مخاطب قبل از هر چیز ،به انگیزه روشن و مصرّانه او
در انتخاب محتوا و برنامههای مورد نظر بستگی دارد .هر چند این انتخاب میتواند تحت تأثیر موضوعات
دیگری همچون بازتاب آگاهانه شخص از تجربیاتی باشد که در مورد رسانهها حاصل میکند و همچنین
تحت تأثیر فوایدی باشد که او از رسانهها به دست میآورد و برای اهداف دیگری در زندگی مورد استفاده
قرار میدهد .فرضیه کلیدی این رویکرد آن استکه مخاطب ،انتخابی را که از میان رسانهها و محتواهای
مختلف به عمل میآورد ،آگاهانه و براساس انگیزه است(هرمز .)148 :1380 ،در واقع ،دیدگاه استفاده و
خشنودی ،فعالیت مخاطب را مسلّم فرض میکند و معتقد است مخاطبین از آنچه که انجام میدهند و
اینکه چرا انجام میدهند ،آگاه هستند و لذا میتوانند گزارشهای قابل اعتباری از خشنودیهای رسانهای
خود ارائه کنند.
رابین )98 :1993( 9پنج فرض بنیادین نظریه استفاده و خشنودی را مشخص کرده است:
 )1مردم در استفاده از رسانهها دارای هدف و انگیزه هستند .چنین رفتار هدفمندی برای آنها
سودمند است و پیامدهایی برای خودشان و جامعه دارد.
 ) 2مردم برای بر آورده ساختن نیازها یا امیال خود ،از منابع و محتوای ارتباطی استفاده میکنند.
استفاده از رسانهها ،به منظور کسب رضایت یا منفعت از جمله جستجوی اطالعات برای تقلیل شک و
تردید و حل مسائل و مشکالت شخصی است.
 )3عوامل اجتماعی و روانشناختی ،واسطه رفتار ارتباطی است .رفتار ارتباطی پاسخی به رسانهها به
میانجی وضعیتهای اجتماعی و روانشناختی مانند تعامل میان فردی ،مقوله اجتماعی و شخصیت است.
 )4بین رسانهها و دیگر اشکال ارتباطف برای انتخاب ،توجه و استفاده رقابت وجود دارد .به عبارتی،
بین اشکال ارتباط رسانهای و ارتباط میانفردی ،برای برآورده ساختن نیازها و خواستهها رابطه وجود دارد.
 )5در روابط بین رسانهها و افراد ،معموال افراد در مقایسه با رسانهها نفوذ و تاثیرگذاری بیشتری دارند.
با توجه به اهمیت نیازها و انگیزههای مخاطب در استفاده از رسانهها و زمینه فردی و اجتماعی این
نیازها ،کاتز و بلومر ،10الگوی این نظریه را چنین ترسیم کردهاند:
زمینههای اجتماعی و روانشناختی باعث ایجاد نیازهایی میشود که نتیجه آنها انتظارات و توقعات
از رسانههای جمعی است که موجب تنوع و گوناگونی الگوهای عرضه رسانه میشود و به برآورده شدن
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نیازها میانجامد .مجموع نیازها و انگیزههای مخاطب در استفاده از رسانهها را میتوان در چهار مقوله
اصلی جای داد:
آگاهی و نظارت :مردم به منظور کسب اخبار و اطالعات ازدنیای پیرامون و نظارت بر محیط اجتماعی
خویش ،از رسانهها استفاده میکنند.
روابط شخصی :مردم در فرایند ارتباط ،رسانهها را همراه و همنشین خود تلقی میکنند و از محتوای
رسانهای برای ارتباط و گفتگو با دیگران استفاده میکنند.
هویت شخصی :مردم از رسانهها برای کسب خودآگاهی ،یافتن الگوهای رفتاری و تقویت ارزشهای
شخصی استفاده میکنند.
سرگرمی و گریز از واقعیت :مردم از رسانهها برای سرگرم شدن و گریز از مشکالت زندگی روزمره و
تخلیه عاطفی استفاده میکنند(مهدیزاده.)73 -74 :1389 ،
رویکرد استفاده و خشنودی بر سه فرض اصلی استوار است؛ اول این مردم از رسانهها برای اهداف
شخصی خود استفاده میکنند .دوم ،مردم این اهداف را میشناسند و میتوانند آنها را معرفی کنند و
سوم این که به زغم تفاوت میان افراد از نظر استفاده آنها از رسانهها ،این امکان وجود دارد که بتوان
برخی زمینههای مشترک را در میان آنها پیدا کرد .محققانی کوشیدند تا موارد استفاده مردم از رسانهها
را بشناسند و تعریف کنند و در عین حال دریابند که چرا و چگونه است که مردم به رسانههای مختلفی
عالقمند میشوند .محققان به این نتیجه رسیدهاند که مردم به چهار نوع مختلف ،از برنامههای رسانهای
استفاده میکنند و از آنها لذت میبرند .اول ،رسانهها عامل «گریز» هستند .برای مثال ،امکانی فراهم
میآورند تا مخاطبان از محدودیت های زندگی روزمره خود بگریزند و برای مدت کوتاهی هم که شده
نگرانیها و تشویشهای زندگی شخصی خود را کنار بگذارند .دوم این که رسانهها نوعی «ارتباط فردی»
پدید میآورند و برخی شخصیتهای رسانهها مبدل به همراهان زندگی میشوند و مردم با آنها ارتباط
عمیقی برقرار میکنند .سوم ،رسانهها در توسعه و گسترش «هویت شخصی» نقش مهمی بازی میکنند.
سرانجام این که ،رسانهها «منبع شناخت و آگاهی» از رویدادهای جهانی هستند و مخاطب را از اتفاقات
روزمرهای که در سراسر جهان بهوقوع میپیوندد ،مطلع میکنند.
در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه استفاده و خشنودی ،متغیرهای تاثیرگذار بر استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی دربین کاربران در دو دستهکلی جای گرفتهاند .در دسته اول ،نیازها و انگیزههای استفاده
از شبکههای اجتماعی مجازی قرار میگیرند که شامل نیازهای سرگرمی ،اطالعاتی ،شناختی و اجتماعی
میباشند و در دسته دوم ،متغیرهای جمعیتشناختی که شامل سن ،جنس و سطح تحصیالت میباشد.
مدل مفهومی پژوهش حاضر به شکل زیر طرح میشود:
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شکل شماره ( :)1مدل مفهومی پژوهش

درمجموع با تکیه برچارچوب نظری ،مدل مفهومی و پیشینه پژوهش میتوان فرضیههای زیر را طرح
نمود:
 )1بین نیازهای عاطفی کاربران و تمایل به استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی رابطه معناداری
وجود دارد.
 )2بین نیازهای شناختی کاربران و تمایل به استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی رابطه معناداری
وجود دارد.
 )3بین نیازهای اجتماعی کاربران و تمایل به استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی رابطه معناداری
وجود دارد.
 )4بین نیازهای سیاسی کاربران و تمایل به استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی رابطه معناداری
وجود دارد.
 )5سهم هر یک از نیازهای کاربران در تمایل به استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی متفاوت
است.
روش پژوهش

از آنجایی که فضای مجازی دارای مکان خاصی در دنیای واقعی نیست ،و فضایی است بین رایانهای
و مجازی ،و با لحاظ کردن این نکتهکه دسترسی به کاربران متنوع و متفاوت شبکههای اجتماعی مجازی
عمالً در دنیای واقعی به علت پراکندگی جغرافیایی آنان امکانپذیر نمیباشد ،و اصوالً مطالعه یک کاربر
شبکه اجتماعی در فضایکاربری و در محیط مورد مطالعه ،مناسبتر و پر بازدهتر است ،در این پیمایش از
تکنیک پرسشنامه اینترنتی استفاده شده است .جمعیت آماری این پیمایش نیز شامل جوانان کاربر
شبکههای اجتماعی مجازی شهر تبریز است.
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در پیمایش حاضر به علت موجود و در دسترس نبودن هیچ گونه چارچوب نمونهگیری مشخص و
پراکندگی جمعیت آماری مورد نظر ،از نمونهگیری غیر احتمالی با استفاده از نمونههای در دسترس و
داوطلبانه استفاده شده است .در واقع پرسشنامه این پژوهش درابتدا برای نزدیک به پنج هزارنفر از جوانان
کاربر شبکههای اجتماعی مجازی شهر تبریز فرستاده شد و در مرحله بعد ،از پرسشنامههای بازگشته و
تکمیل شده توسطکاربران ،باتوجه به تعریف جمعیتآماری پژوهش و پس ازحذف پرسشنامههای مشکل-
دار در نهایت  460پرسشنامه مورد ارزیابی و بهرهبرداری نهایی قرار گرفت.
ابزار سنجش ،پرسشنامه آنالین یا اینترنتی محقق ساخته میباشد که برای سنجش متغیر اصلی مورد
بررسی یعنی نیازهای رسانهایکاربران ،ابتدا ابعاد اصلی و مولفههای تشکیل دهنده آنها را مشخص کرده
و به همین منظور با توجه به ابعادی که در نظریه استفاده و خشنودی برای چگونگی استفاده کاربران از
رسانه در نظر گرفتهاند ،یعنی ابعاد عاطفی (تفریحی و سرگرمی) ،شناختی (کسب اخبار و اطالعات)،
اجتماعی (پیدا کردن دوستان قدیمی و دوران کودکی ،دوستیابی ،چت کردن ،تشکیل گروه و غیره) و
یک بعد دیگر که در مورد شبکههای اجتماعی مجازی مصداق پیدا میکند ،یعنی بعد سیاسی به آن اضافه
شد ،آنگاه گویههایی که فضای مفهومی هریک از این ابعاد را تشکیل میدهند شناسایی و با ساخت یک
مقیاس شش درجهای به اندازهگیری میزان تمایل کاربران به شبکههای اجتماعی مجازی پرداخته شد.
برای سنجش اعتبار ابزار تحقیق از اعتبار صوری (مراجعه به داوران و پژوهشگران دیگر) و اعتبار
نمونهای (انجام آزمون مقدماتی و طرح سواالت نیمه باز) استفاده شده است .پایایی ابزار نیز با استفاده از
آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته و مقدار آلفای تمامی متغیرها باالی  0/7و در حد مطلوب است.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها در سطح توصیفی از فراوانی ،درصد ،میانگین و در سطح استنباطی از
روشهای آماری غیرپارامتریک از جمله توزیع دوجملهای باینومیال و فریدمن استفاده شده است.
یافتههای پژوهش

 -یافتههای توصیفی

یافتههای مشاهده شده حاکی از آنند که از نظر جنس 58 ،درصد پاسخگویان زن و  42درصد مرد
میباشند .از نظر گروهبندی سنی از کل جمعیت نمونه  22درصد بین  18تا  21سال 35 ،درصد بین  22تا
 25سال 25 ،درصد بین  26تا  29سال و  18درصد بین  30تا  33سال سن دارند .همچنین از نظر سطح
تحصیالت  20درصد دیپلم 23 ،درصدکاردانی 30 ،درصدکارشناسی 18 ،درصدکارشناسی ارشد و  9درصد
نیز دارای تحصیالت دکتری هستند 93 .درصد ساکن شهر و  7درصد در روستا سکونت دارند.
در خصوص زمان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی همانگونه که در جدول شماره ( )1مالحظه
میشود اکثر کاربران مورد مطالعه در مواقع عصرها و شبها از این شبکههای مجازی استفاده میکنند.
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جدول شماره ( :)1توزیع فراوانی پاسخگویان بر
حسب زمان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی

زمان استفاده

فراوانی

درصد

صبحها

30

6/52

ظهرها

20

4/34

عصرها

160

34/79

شبها

200

43/48

دلخواه

50

10/87

جمع

460

100

از کل جمعیت نمونه  14/13درصد کمتر از نیم ساعت 23/91 ،درصد بین نیم ساعت تا یک ساعت،
 28/26درصد بین یک تا دو ساعت 27/17 ،درصد بین دو تا سه ساعت و  6/52درصد نیز بیشتر از سه
ساعت از شبکههای اجتماعی مجازی استفاده میکنند.
جدول شماره ( :)2توزیع فراوانی پاسخگویان بر
حسب میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی

میزان استفاده
کمتر از نیم ساعت

فراوانی

درصد

65

14/13

نیم ساعت تا  1ساعت

110

23/91

 1-2ساعت

130

28/26

 2-3ساعت

125

27/17

 3ساعت و باالتر

30

6/52

جمع

460

100

آمارههای جدول شماره ( )3حاکی ازآن استکه  49/56درصد پاسخگویان عضو شبکه اجتماعی فیس
بوک 9/34 ،درصدگوگل پالس 15/21 ،درصد توئیتر 20 ،درصدکلوب 2/40 ،درصد لینکدین 3/48 ،درصد
نیز عوض سایر شبکههای اجتماعی مجازی همچون فرنداستر و غیره هستند .نکته قابل توجه آن است
که بیشترین فراوانی از نظر عضویت در شبکههای اجتماعی ،مربوط به فیس بوک است که تقریباً نیمی از
پاسخگویان به تنهایی عضو این شبکه اجتماعی پر کاربر هستند.
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جدول شماره ( :)3توزیع فراوانی پاسخگویان بر
حسب عضویت در شبکههای اجتماعی مجازی

شبکه اجتماعی مجازی

درصد

فراوانی

فیسبوک

228

49/56

گوگل پالس

43

9/34

توئیتر

70

15/21

کلوب

92

20

لینکدین

11

2/40

سایر

16

3/48

جمع

460

100

 -یافتههای استنباطی

همانطور که قبالً هم گفته شد ،پژوهش حاضر دارای پنج فرضیه بود که به منظور بررسی صحت و
سقم این فرضیات از آزمونهای آماری مختلفی استفاده شده که در این قسمت به آنها پرداخته میشود.
در فرضیه اول پژوهش حاضر ،مطرح میشود که بین نیازهای عاطفی کاربران و تمایل به استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی رابطه معناداری وجود دارد .همانطور که آمارههای جدول شماره ( )4نشان
میدهد نسبت پاسخها درگروه دوم یعنی نسبت افرادیکه بیشتر از متوسط (مقدار  )3قرار دارند  1میباشد
که به طور توصیفی میتوان گفتکه از  0/50بیشتر است .اما برای بررسی معناداری این اختالف از سطح
معناداری استفاده میکنیم و با توجه به این که سطح معناداری بهدست آمده کمتر از  0/05است پس در
سطح اطمینان  95درصد فرضصفر رد میشود و درنتیجه فرضیه پژوهش تایید میشود یعنی پاسخگویان
برای رفع نیازهای عاطفی خود از شبکههای اجتماعی مجازی استفاده میکنند.
جدول شماره ( :)4آزمون دو جملهای باینومیال

Category
نیاز عاطفی

گروه اول

>=3

گروه دوم

<3

کل

N

Observed Prop.

1

0/000

459

1

460

1

Test Prop
0/50

Sig
0/000

طبق فرضیه دوم پژوهش ،بین نیازهای شناختی کاربران و تمایل به استفاده از شبکههای اجتماعی
مجازی رابطه معناداری وجود دارد .همان طورکه آمارههای جدول شماره ( )5نشان میدهد نسبت پاسخها
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درگروه دوم یعنی نسبت افرادیکه بیشتر از متوسط (مقدار  )3قرار دارند  0/56میباشدکه به طور توصیفی
میتوان گفت که از  0/50بیشتر است .اما برای بررسی معناداری این اختالف از سطح معناداری استفاده
میکنیم و باتوجه به این که سطح معناداری به دست آمده کمتر از  0/05است پس در سطح اطمینان 95
درصد فرضصفر رد میشود و درنتیجه فرضیه پژوهش تایید میشود یعنی پاسخگویان برای رفع نیازهای
شناختی خود از شبکههای اجتماعی مجازی استفاده میکنند.
جدول شماره ( :)5آزمون دو جملهای باینومیال
Category

N

Observed Prop.

Test Prop

Sig

نیاز

گروه اول

>=3

212

0/44

0/50

0/002

شناختی

گروه دوم

<3

248

0/56

460

1

کل

در فرضیه سوم پژوهش حاضر ،مطرح میشود که بین نیازهای اجتماعی کاربران و تمایل به استفاده
از شبکههای اجتماعی مجازی رابطه معناداری وجود دارد .همانطور که آمارههای جدول شماره ( )6نشان
میدهد نسبت پاسخها در گروه دوم یعنی نسبت افرادی که بیشتر از متوسط (مقدار  )3قرار دارند 0/55
میباشدکه به طور توصیفی میتوان گفت که از  0/50بیشتر است .اما برای بررسی معناداری این اختالف
از سطح معناداری استفاده میکنیم و با توجه به این که سطح معناداری به دست آمده کمتر از  0/05است
پس در سطح اطمینان  95درصد فرض صفر رد میشود و در نتیجه فرضیه پژوهش تایید میشود؛ یعنی
پاسخگویان برای رفع نیازهای اجتماعی خود از شبکههای اجتماعی مجازی استفاده میکنند.
جدول شماره ( :)6آزمون دو جملهای باینومیال
Category

N

Observed Prop.

Test Prop

Sig

نیاز

گروه اول

>= 3

177

0/45

0/50

0/020

اجتماعی

گروه دوم

<3

283

0/55

460

1

کل

طبق فرضیه چهارم پژوهش ،بین نیازهای سیاسی کاربران و تمایل به استفاده از شبکههای اجتماعی
مجازی رابطه معناداری وجود دارد .همان طور که آمارههای جدول ( )7نشان میدهد نسبت پاسخها در
گروه اول یعنی نسبت افرادی که کمتر از متوسط (مقدار  )3قرار دارند  0/65میباشد که به طور توصیفی
میتوان گفت که از  0/50بیشتر است .اما برای بررسی معناداری این اختالف از سطح معناداری استفاده
میکنیم و با توجه به اینکه سطح معناداری به دست آمده بیشتر از  0/05است پس در سطح اطمینان 95
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درصد فرض صفر پذیرفته میشود و در نتیجه فرضیه پژوهش رد میشود؛ یعنی پاسخگویان کمتر برای
رفع نیازهای سیاسی خود از شبکههای اجتماعی مجازی استفاده میکنند.
جدول شماره ( :)7آزمون دو جملهای باینومیال

نیاز سیاسی

Category

N

Observed Prop.

Test Prop

Sig

گروه اول

>=3

295

0/65

0/50

0/070

گروه دوم

<3

165

0/35

460

1

کل

درفرضیه پنجم پژوهش حاضر ،مطرح میشودکه سهم هریک از نیازهایکاربران در تمایل به استفاده
ازشبکه های اجتماعی مجازی متفاوت است .برای بررسی این فرضیه از آزمون فریدمن استفاده شده است
که این آزمون وضعیت رتبه بین متغیرها را مشخص میکند .بنابراین با توجه به یافتههای جدول شماره
( )8چون سطح معناداریکمتر از  0/05میباشد درنتیجه میتوانگفت بین انواع نیازهای رسانهای کاربران
تفاوت وجود داشته و ترتیب این نیارها با توجه به یافتههای جدول شماره ( )9شامل نیازهای ،عاطفی،
شناختی اجتماعی و سیاسی میباشد.
جدول شماره ( :)8آزمون نیازهای رسانهای کاربران شبکههای اجتماعی

خیدو

درجه آزادی

فراوانی

سطح معناداری

540/50

3

460

0/001

همچنین اطالعات جدولشماره ( )9نشان میدهد نیازکاربران در بعدعاطفی یعنی استفاده ازشبکههای
اجتماعی مجازی در زمینههای تفریحی و سرگرمی ،بیشترین نیاز رسانهای آنان محسوب میشود.
جدول شماره ( :)9آزمون ترتیب نیازهای رسانهای کاربران

نیازها

میانگین

عاطفی

3.65

شناختی

2.80

اجتماعی

2.51

سیاسی

2.10
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شبکههای اجتماعی مجازی که به عنوان جدیدترین رسانه در فرایند تحوالت ارتباطات نوین مطرح
هستند ،به دالیل مختلفی زمینه کنشگری توأم با خشنودی و رضایت را برای کاربران جوان خود فراهم
کردهاند .یافتههای توصیفی نشان داد که میانگین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی در میان
پاسخگویان  1-2ساعت در شبانه روز و میانگین میزان استفاده در میان زنان بیشتر از مردان است .از
طرفی کاربران با تحصیالت باالتر بهویژه درمقاطع کارشناسیارشد و دکتری استفاده کمتری از شبکههای
اجتماعی مجازی داشتهاند در حالی که کاربران با تحصیالت پایینتر امکان تعامل و استفاده بیشتری با
شبکههای اجتماعی داشتهاند .همچنین یافتهها حاکی از آنندکه نیمی از پاسخگویان عضو شبکه اجتماعی
فیس بوک هستند و این شبکه محبوبیت بیشتری نسبت به سایر شبکههای اجتماعی دیگر دارد.
بررسی نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان دادکه بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
با نیازهای عاطفی ،شناختی ،اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .به گونهای که در سنجش بعد
عاطفی ،استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی برای اکثریت پاسخگویان ،فعالیتی لذتبخش ،سرگرم
کننده و جالب است .همچنین پاسخگویان در بعد نیازهای شناختی معتقدند که شبکههای اجتماعی باعث
افزایش دانش و یادگیری درباره مسائل مختلف شده است .اما بین نیازهای سیاسی و تمایل به استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی رابطه معناداری مشاهده نشد و این بدین معناست که پاسخگویان کمتر برای
رفع نیازهای سیاسی خود از شبکههای اجتماعی مجازی استفاده میکنند .در واقع ،کنشگری کاربران در
شبکههای اجتماعیمجازی به دلیل عدمکنترل رسمی و هنجارهای سنتی اجتماعی رادیکالتر است .شاید
به همین خاطر جامعه ایران ظرفیت تحمل آن را ندارد و در بیشتر مواقع از پیامدها و داللتهای سیاسی
این کنشگری مجازی در مواضعی اغراقگونه ،خوانش سیاسی میکند.
یافتههای پژوهش همچنین در راستای تحقیقات صورت گرفته توسط کوثری( ،)1386عاملی(،)1389
عدلیپور( ،)1391بوید( )2007و الرسن( )2009استکه یافتههای تمامی پژوهشهای یاد شده حاکی ازآن
استکه کاربران از شبکههای اجتماعی مجازی برای تفریح و سرگرمی ،حفظ ارتباط با دوستان و آشنایان،
کسب اخبار و اطالعات و غیره استفاده میکنند.
در مجموع ،یافتههای پژوهش در زمینه انگیزه و هدفهای استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
نشان داده است که پاسخگویان بیشتر برای گذران وقت ،سرگرمی و تفریح و پیدا کردن دوستان دوران
کودکی و قدیمی از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند و نیاز کاربران به برنامههای سرگرمکننده و
تفریحی ،بیشترین نیاز رسانهای آنان محسوب میشود .در واقع ،با توجه به یافتههای حاصل از پژوهش
حاضر ،نتیجه میگیریم که افزایش تنوع خواستههای کاربران و مخاطبان از نتایج عصر امروز است و با
توجه به سهولت دسترسی عموم مخاطبان به رسانههای نوین الزم است ظرفیتهای جدید برای پاسخ به
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نیازها و خواستههای نوظهور ایجاد شود .از سوی دیگر ،وسایل ارتباط جمعی و در رأس آن صدا و سیما
نمیتواند برنامههای خود را بدون در نظر گرفتن نیازها ،سلیقهها و خواستههای مخاطبان ارزیابی کند .در
این زمینه میتوان راهکارهایی جهت جذب بیشتر مخاطب به تلویزیون ملی پیشنهاد کرد:
 نظر به این که با افزایش مصرف کارکردهای تفریحی و سرگرمی شبکههای اجتماعی مجازی،میزان انتظار و مطالبه مخاطبان از تلویزیون افزایش مییابد ،توصیه میشود مطالب اجتماعی ،سیاسی و
مذهبی نیز در قالبهای جذاب ،تفریحی و نمایشی به مخاطبان ارائه شود .زیرا در فناوریهای نوین
اطالعاتی و ارتباطی همچون شبکههای اجتماعی مجازی ،سرگرمی و تفریح بعد مهمی برای مخاطبان
هستند و منجر به خشنودی و رضایت کاربران میشوند.
 از آن جاییکه با افزایش کاربری شبکههای اجتماعی مجازی در حوزههای آگاهیبخشی آن ،میزانانتظار مخاطبان از تلویزیون افزایش مییابد ،بنابراین میتوان برای تامین نیاز مخاطبان در این زمینه با
افزایش برنامههای تلویزیونی با محتوای آگاهیبخشی یا راهاندازی پایگاههای اطالعرسانی متنوع ومتعدد،
رضایت بیشتر این گروه از مخاطبان را از برنامههای تلویزیونی فراهم کرد.
 بر اساس یافتههای توصیفی ،چون کاربران در زمانهای مختلف شبانهروز از شبکههای اجتماعیمجازی استفاده میکنند ،بنابراین بهتر است صدا وسیما نیز برنامههای خود را بدون محدودیت زمانی ارائه
دهد.
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