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  1393 بهار/ اول ، شماره چهارم  سال/  10در دانشگاه اسالمی  فرهنگ

Culture in The Islamic University, 2014 (Spring) 10 , Vol. 4, No.1 

  
   هاي مجازي اجتماعی شبکهانگیزه هاي استفاده  از 

   ٣ فرحناز کیان ارثی؛  ٢ مجتبی رجب پور؛   1 شهاب مرادي
  ٥؛ ناهید رادبخش ٤نادر حاجلو 

  چکیده
هدف از این مطالعه بررسی تعداد تقریبی کاربران، تعداد تقریب دوستان و دوستان جنس مخالف،  :هدف

این   :روش. ربر شبکه اجتماعی مجازي بوده استفاکتورهاي انگیزشی و تفاوت دختران و پسران به عنوان کا
انجام شده  91- 1390مطالعه به صورت توصیفی پیمایشی در بین دانشجویان دانشگاه سمنان در سال تحصیلی 

نفر در مرحله دوم، از بیست کالس درسی مختلف به  300اول و  ۀنفر در مرحل 460است که از بین آنها 
بوك هاي استفاده از فیسابزار این پژوهش پرسشنامه انگیزه. خاب شدنداي در این پژوهش انتصورت خوشه

. نتایج از شاخص درصد فراوانی و آزمون مانکوا استفاده شد ۀبراي ارائ. است) 2010گلنار، بالسی، و کاکایر، (
ا میزان ب استخود افشاگري  بوكفیس به مخاطب جذبمهمترین دلیل  کهنتایج این مطالعه نشان داد  :ها یافته

ور شدن در رسانه است که غوطه هانگیز؛ سومین  5/69بهبود وضعیت فردي با  هدرصد؛ دومین انگیز 72/ 56
؛ ششمین  46/52؛ پنجمین انگیزه  وقت گذرانی با  54/53؛ چهارمین انگیزه جستجوي اطالعات با  41/68

متغیر خود هاي چنین در خرده مقیاسهم. 35/35؛ و هفتمین انگیزه سرگرمی با  8/37انگیزه حفظ روابط با 
سرگرمی دختران به طور معناداري باالتر از پسران قرار و  افشاگري، غوطه ور شدن در رسانه، وضعیت فردي

کنند و هر کدام حدود اجتماعی مجازي استفاده می ۀبه عالوه حدود دو سوم از دانشجویان از شبک. گیرندمی
مجموع نتایج  :گیرينتیجه.  نفر از آنها از جنس مخالف هستند 4قریبا دوست یا مخاطب ثابت دارند که ت10

. هاي مختلف با یکدیگر تفاوت دارندبوك با انگیزهدهد که دختران و پسران در میزان استفاده از فیس نشان می
  .گشا باشدتواند در بررسی نیازها و شرایط جوانان و توجه به آنها راهنتایج این پژوهش می

  .هاي اجتماعیبوك، اینترنت، انگیزه، شبکهفیس :ان کلیديواژگ

                                                
 29/11/92 :؛ تصویب نهایی 05/06/92: دریافت مقاله . 
شناسی و مهدي شهر، دانشکده روان ،سمنان: آدرس/ )ولئنویسنده مس( ي روانشناسی تربیتی، دانشگاه سمنانادانشجوي دکتر .1

 Email: shahabmoradi66@gmail.com  / علوم تربیتی دانشگاه سمنان
 .یي روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلادانشجوي دکتر. 2
 .استادیار دانشگاه سمنان؛ روانشناسی تربیتیي ادکتر. 3
 .دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی؛ روانشناسیي ادکتر .4
 .ن دانشگاه سمنا کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، .5
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96  10در دانشگاه اسالمی  فرهنگ 

   مقدمه) الف
 جدید عضو هزاران روزانه ورود با. است جدید صنعتی انقالب پیشتاز اینترنت شک بی

اي به صورت مخفیانه اینترنتتوان گفت ، میدنیا سراسر در کاربر نفر لیونیم 200 حدود و
شواهد نشان . )2004 ،1دگرینفیل( است واقتصادي اجتماعی ارتباطیِ انقالب یک دادن شکل درحال

 با کار سادگی دسترسی، سهولت. شودمیفزوده ا اینترنت کاربرانر تعداد ب وزدهد که هر رمی
از دالیل این افزایش  کاربران ماندن گمنام، امکان استفاده از آن به صورت شبانه روزي، وآن

 ،2چاسیونیل(رسید   نفر میلیون 665 بهاینترنت  کاربران تعداد 2002دسامبر درطبق آمارها  .است

 اینترنتی کاربران تعداد 2006 تا 2000 سالهاي بین؛ است متفاوت کمی یراناین آمار در ا. )2002
رسیده  نفر میلیون  11.5 از بیش به حاضر درحال و است یافته افزایش درصد 31 از بیش ایران

در  امروزه. دباشنیز  جهانی ةدهکد ۀنظری از گرفته تأنش شایدامر  این. )2006 قاسمی، شاه(است 
، ورزشی،  سیاسیی، فرهنگ، اقتصادي علمی، اطالعاتتبادل  براي دنیامختلف  هايکشور

هاي منفی و مثبتی به دنبال خود که البته پیامد. از اینترنت ضروري است استفاده... ري ووخب
 ۀمسئل ارتباطی هايشبکه این جدیدپیامدهاي  از کییدهند ها نشان میپژوهش. کشانده است

 و گوناگون هايدافعه و هاجاذبه اینترنتبه  اعتیاد جدید ةپدید این .است اینترنتبه  اعتیاد
 باز گوناگون ابعاد در را فراوانی هايپژوهش جاياین امر  کهخود دارد  کاربران برايی فراوان

 بیشتر رضحا درحال. باشداین زمینه سن کاربران آن مییکی از موارد قابل توجه در  .کندمی
 که است آن نشانگر آمریکا در شده انجام تحقیقات نتایجِ. هستند جوانان اینترنت کاربران
-، البته آمارها نشان میاست دیگري سنی گروه هر از بیش جوانان میان در اینترنت ازه استفاد

 میلیون 77از بیش 2005 سال دردر حال فزونی است؛ نیز  اینترنت کاربرِ کودکاندهد که تعداد 
  .)2005، قمامی( اند سایبرشده فضاي وارد کودك

 ۀشبک یک اساساً بوكفیس . است 3بوكفیس اینترنت پرطرفدار هايازشبکه یکی
خصی خود را با یکدیگر تقسیم ش اطالعاتو ها،عکس توانندمی افراد که است آنالین اجتماعیِ

                                                
1- Greenfield 
2- Chosunil 
3-facebook 
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 دیگري آنالینِاجتماعیِ  هايپایگاه چه اگر .)2005، 1باکمن(اي دوستانه بر قرار کنند هپیوندکنند و 
اما  اند،شده طراحیبا یکدیگر  افراد تماس براي هم و غیره Friendsterو Myspace مثل

 هتوج مورد ] و سایر افراد[ دانشجویان میان در عمده اجتماعیِ پایگاه یک عنوان به فیسبوك
ه ب که است اجتماعی ۀشبکیک  بوكفیس. )4،2007و هابرمن 3، وینستون2گلدر( است فتهقرارگرخاصی 

 در 2004 سال ۀیفور در ابتدااین شبکه . شد نهاده بنا7هاگسو  6ماسکوزي، 5زاکر ي وسیله
عه جام براي 2006 سال از اماشد،  ایجاد آنالین اجتماعی پایگاه یک عنوانه بتنها  هاروارد
 کاربر میلیون 12 از بیش کمی فیسبوك 2006 دسامبر در.  )8،2008شلدون(ت یاف گشایش جهانی
 افزایش نفر میلیون 350 به آن فعال کابران تعداد 2009 سال دسامبر در که حالی در داشت،

 هستند مدعی  )2009( 10تونر و9مونز مثل بوكفیساستفاده از  طرفداران. ) Facebook, 2009(یافت
 قرار تأثیر تحت رایان دانشجوکاربران، من جمله  زندگی تواندمی بوكفیس مسلماً که هستند

 در روز هر در قیقهد 60 تا 10 بین دانشجویان اصوالً که کنندمی ادعا اخیر ايهشپژوه. دهد
و همکاران،  15؛ لمپ2008، 14؛ جاینسون2009، 13و دسمارایس 12، مویس11کریستوفید(د گذراننمی وقت بوكفیس
و  22، پارك21؛ والنزوال20،2007و تیلور 19؛ استرن2008، 18؛ شلدون2009و همکاران،  17؛ راس2009، و همکاران 16؛ اور2006

                                                
1- Buckman 
2- Golder 
3- Wilkinson 
4- Huberman 
5- Zaker 
6- Moskvitz 
7- Hughes  
8- Sheldon 
9- Munoz 
10- Towner 
11-Christofides 
12- Muise 
13- Desmaraise 
14- Joinson 
15-Lampe 
16- Orr 
17- Ross 
18-Sheldon 
19- Stern 
20-Taylor 
21- Valenzuela 
22- Park 
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98  10در دانشگاه اسالمی  فرهنگ 

-فیس دوست 350تا  150 بینبه طور متوسط  دانشجویان که دهندمی نشانها یافته. )2009، 1کی

؛ 2007وهمکاران، 5ر؛ گلد2009، 4و وست 3؛ لویس2007و همکاران،  2؛ الیسون2009کریستوفید و همکاران، ( دارند بوکی

 توان فیسبوك که هستندمدعی  اخیر کیفی هاي پژوهش. )2008؛ شلدون،2009؛ مویس و همکاران، 2007
؛ ریچاردسون و 2008استنفیلد، الیسون و لمپ، ( دارد را یکدیگر با آنها ارتباط و افراد گفتگوي سبک تغییر

 دانشجویانست از جمله اینکه اي جتماعی وارد شده اهاي زیادي به شبکهانتقاد  .)2009، 6هسی
 این .شان قرارد هنداجتماعی ۀشبک پروفایل روي بر خودشاناز نامناسبی تصاویرممکن است 
 العاتاطّ، زیرا اندازد خطر به آینده دردولتی  استخدام براي را آنها شانس است تصاویرممکن

 بوكفیس از که شجویانیدانعالوه بر این  .گرددمی استخراج کارفرمایان ازسوي آنها پروفایل
 عملکرد بري مضر تأثیرتواند این می که گذرانندمی مطالعه به را اندکی ساعات کنندمی استفاده

 هايعکس گذاشتن اشتراك بهدر مجموع، . )2010، 8و کارچینسکی 7کایرچنر( بگذارد شانتحصیلی
 افرادی شخصت اطالعا به دستیابی گردد،بین اطرافیان  نامی بد موجب دارد امکان که نامناسب

، 9بوجیجا( استفاده سوء و جنسی آزار ،هاي خاص خود را داردپیامد که آدرس و تلفن شماره مثل

از معایب استفاده از  پروفایلموجود در  العاتاطّ بهدیگران  سترسیهمچنین د و )2006، 9بوجیجا(
  .هاي مجازي استشبکه

مجازي و مزایا و معایب آن هاي اجتماعی گیر استفاده از شبکهبا وجود شیوع همه
 جدیدي نسبتاًِ اجتماعی ةپدید کهتحقیقات محدودي در این زمینه وجود دارد؛ شاید بدین دلیل 

 در، حال این با. است داشته وجودنه زمی این در اکتشافی تحقیق براي محدودي فرصت و است
بوده  رشد حال در دانداده ترتیب را ییهاپژوهش چنین کهی گرانپژوهش تعداد اخیر سال دو

؛ 2008، 10هارگیتاي( استدست انجام  در کارهاییاستفاده کننده  افرادمشخصات ةدربار واست 

                                                
1- Kee 
2-Ellison 
3- Lewis 
4- West 
5-Golder 
6- Richardson & Hesse 
7- Kirchner 
8- Karpinski 
9- Bugeja 
10- Horgittai 
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 تیپ با ارتباط در که پژوهش چند به توانمی راستا دراین .)2009؛ شلدون، 2008، 2و باندساند 1راك
نشان  )2011( 4ژنوس و 3رایاننتایج پژوهش . کرد اشاره شده انجامبوك ی افراد در فیسشخصیت

گرا هستند، اما احساس تنهایی خانوادگی بیشتري ونبوك بیشتر برنشان داد که کاربران فیس
رو، و کنند به احتمال بیشتري با وجدان، کمبوك استفاده نمیهمچنین، افرادي که از فیس. دارند

به نقل رایان و  ؛2010(الجونت و  توسناین نتایج مؤید پژوهش . به لحاظ اجتماعی تنها هستند

روابط اجتماعی  ۀهاي اجتماعی به عنوان ابزار توسعگرا از شبکهاست که افراد برون )2011ژنوس،
-هاي ارتباطی فیسگرایی و میزان استفاده از مشخصهمچنین بین میزان برون. کننداستفاده می

دهد گر نشان میهاي دینتایج پژوهش. مثبت معناداري وجود دارد ۀبوك نظیر وال و چت رابط
بوك سطوح باالیی از خودشیفتگی،خودنمایی، و رهبري را نسبت به غیر کاربران کاربران فیس

خود به  5ها و موارد اطّالعاتی خویش را در پیجهمچنین این افراد تمایل دارند عکس. دارند
 هامبورگ چی آمی هايپژوهش اساس بر .)2008، 7؛ کمپبل 2010و مهدي زاده، 6بوفاردي(روز کنند 

. است اینترنتافراد در فضاي  رفتار نیتعی درمهمی  بسیار عامل شخصیتتوان گفت می )2002(
 سطوح که افرادي دهدمی نشان )2010( مهدیزاده و )2008(کمپلو بوفاردي هاي پژوهش نتایج

تصاویر خود را به بیشترد و دارن بوكفیسبا  زیادي اشتغال دارند شیفتگی خود از باالیی
-نشان می )2009(و همکاران  اور هايپژوهش نتایج نیز، روییکم به راجع .گذارندمی اشتراك

 از استفاده در را بیشتري ماني زدار معنا طور به روکم غیر افراد به نسبت روکم افراد کهدهد 
با  روکم افراد که باشد گرفته ریشه تواقعی این از است ممکن نتایج این. گذارندمی بوكفیس

 ةشیو به اجتماعی روابط، چهره به چهره تعامالت جاي به دارند تمایلباال  اجتماعی ضطربا
، 11، و لستر10، فرانک9، وایت8ابلینگ( نمایند احساس بیشتري وآرامش آسایش داشته باشند و آنالین

                                                
1- Raack 
2- Bondsand 
3-Ryan 
4-Xenos 
5-page 
6-Buffardi 
7-Campbell 
8-Eblling 
9-Witte 
10-Frank 
11-Lester 
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-یسف مجذوب بیشتر برونگرا افراد که رسیدند نتیجه این به )2009(همکارانو 1راسالبته .)2007

 نشان )2004( 3سرجنتو  2آمیل همچنین، کنندمی شرکت آن هايفعالیت در و شوندمی بوك
بین  همچنین، کنندمی استفاده خود نظرات ابراز براي ارتباطی اشکالاین  از گرابرون افراد دادند
  .مستقیم معناداري وجود دارد ۀرابط آنالین پذیري جامعه با تجربهنسبت به  گشودگی تیپ

فیس بوك ( دو سایت محبوب اجتماعی در موردیج تحقیقات از یک نظرسنجی آنالین نتا
برخوردهاي چهره به چهره نیاز به ة نشان داد که در ارتباطات جدید به انداز )و ماي اسپیس

نتایج . استارتباطات آنالین  وجود ندارد و این یکی از دالیل افزایش حفظ حریم خصوصی
 اکه ارتباط مثبت و معناداري بین روان رنجور خویی ب دهدمیتحقیقات انجام شده نشان 

ارتباط مثبت و معناداري همچنین . ردمفرط از اینترنت در میان مردان اسرائیلی وجود داة استفاد
مفرط از اینترنت در مردان مجارستانی و عدم ة نیز میان وظیفه شناسی و گشودگی با استفاد

مفرط از اینترنت در میان زنان ة و استفاد NEOهاي آزمون سمقیاخرده ارتباط معنی دار میان 
 .) 2007،  6، پاسرینی  5، هیلتز  4دایر (مجارستانی مشاهده شد

 در دانشجویی هايمحیط و جوانان میان در مخصوصاً بوك،فیس کاربرد اینکه به توجه با

 آنان ةویژ هتوج ابعاد ندتوامی نیز جوامع این روي بر مطالعات است اي پیشرونده افزایش حال

 چرا چه تعدادي از دانشجویان و اینکه اینکه دانستن .سازد روشن نوین ةپدید این به را

 تشد به علمی مجامع براي کنند می استفاده بوكفیس بویژه اجتماعی هايسایت از دانشجویان
فاده کنندگان آن رو به طور که در باال گفته شد هم تعداد کاربران و استزیرا همان دارد اهمیت

؛ 2009، 9و سیمدونس 8، مارفی7مازر(. شودصرف آن می ،ازدیاد است و هم زمانی که در هر بار استفاده

                                                
1-Ross 
2- Amiel 
3- Sargent 
4-Dwyer 
5-Hiltz 
6 -Passerini 
7 - Mazer 
8 - Murphy 
9 - Simonds 
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 یادگیري ةانگیز بر مهمی تاثیر ها،استفاده این که نیز اشاره کردند )2010، 2و یوزان باین 1؛ تانسی2009

بنابر این آغاز و   دارد ثیرأت یزن درس کالس هواي و حال و یادگیري بر دارد، دانشجویان
توان از سوي دیگر به وضوح و تجربه می. باشداستارت مطالعات از لحاظ تحصیلی نیز مهم می

ها هاي نظیر آن با از میان برداشتن پردهاجتماعی و سایر شبکه ۀدر یافت که استفاده از این شبک
حدودیتی به همدیگر باعث اعضاي آن بدون هیچ م ۀهاو وصل کردن همو موانع و حجاب

مثال حفظ حریم هاي خصوصی، حفظ تصاویر شخصی، حفظ (ها برخی ارزش  رنگ باختن
در این میان . شده است...) هاي بی پرده، نشر اکاذیب و ها، گفتگوحجاب براي بانوان در رسانه

از جمله (ستها ذکر شده انیز ادعاهایی مبنی بر مزایاي چندي براي این نوع رسانه ها و شبکه
دیدن دوست و آشنا و به دست آوردن اطالعات و حتی کسب اطالعات تحصیلی آزادي افکار 

 افزایش ةدهند نشان نیز آمارها و است مشاهده قابل که طورهمان نیز ما ۀجامع درلذا ...). و

 از ثراًاک که کاربران این با رابطه در که هاییپژوهش انجام باشدمی یعاجتما هايشبکه کاربران
امروزي است چرا که قشر عظیمی  ۀو نیاز جامعشودمی احساسبه شدت   باشدمی جوان قشر

به طور . شده طراحی نیاز احساس این راستاي در رضحا پژوهش لذا .را درگیر کرده است
اخص در این پژوهش ابتدا دنبال آن هستیم که ببینیم از بین تعداد اعضاي انتخابی اولیه چند 

خواهیم بدانیم از بین کسانی که در ي پیج شبکه اجتماعی هستند؟ در مرحله بعد مینفر دارا
اجتماعی شناخته شده اند، براي چه  ۀدوم نمونه گیري به عنوان استفاده کننده از شبک ۀمرحل

خواهیم بدانیم استفاده کنند؟ در گام سوم میاز آن شبکه استفاده می) ايبا چه انگیزه(منظوري 
اند یا به عبارتی، مطلوب بیشتر پسندیده ةها را براي استفادها یا انگیزهکدام علت کنندگان 

ها با خواهیم بدانیم هر استفاده کننده در این شبکهآخر می ۀاستفاده کننده چیست؟ در مرحل
-چند نفر ارتباط دائمی دارد؟ و چند نفر از آنها از جنس او و چند نفر از جنس مخالف می

هاي استفاده خواهیم بدانیم آیا بین دختران و پسران دانشجو در انگیزهبعد می ۀمرحلباشند؟ در 
  هاي اجتماعی تفاوت وجود دارد؟از شبکه

 

 

                                                
1  -  Tuncay 
2 - Uzunboylu 
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 روش) ب

  .است پیمایشی – توصیفی پژوهشهاي نوع از حاضر پژوهش  :شپژوه طرح -1

 دانشگاه در تحصیل به مشغول دانشجویان ۀکلی پژوهش این آماري ۀجامع :اهآزمودنی -2

نفر در  460 تعداد دانشجویان این ازدر ابتدا  .باشدمی 1390 – 91 تحصیلی سال در سمنان
آنها  ۀاي انتخاب شد و به هماي چند مرحلهبه صورت خوشه  قالب بیست کالس درسی

اجتماعی آن را تکمیل و در  ۀمورد نظر داده شد که در صورت عضو بودن در شبک ۀپرسشنام
نفر بنابر  460نفر از آن  300بعد تعداد  ۀدر مرحل. دادندبودن آن را عودت میصورت عضو ن

استفاده کننده ) از شبکه اجتماعی استفاده می کنم(پر کردن پرسشنامه و جواب مثبت به سوال 
پر سشنامه به  34از این تعداد . مورد نظر محقق پرداختند ۀشناخته شدند و به تکمیل پرسشنام

از . مورد  براي تحلیل آماده شدند 266میل از پژوهش کنار گذاشته شدند و دلیل نقص در تک
 کارشناسی ةدور دانشجوي نفر16و  کارشناسی ةدور دانشجوي نفر250کل شرکت کنندگان 

نفر از آنها مجرد  242نفر دختر بودند که  121شرکت کننده پسر و  144همچنین . بودند ارشد
با انحراف استاندارد  سال 20.74 دانشجویان این سنی میانگین. نفر از آنها متاهل بودند 24و 

  .بود 2.16

 3یر کاك و2یلکبا ،1گلنار ۀپرسشنام از پژوهش این در اطالعات آوري جمع منظور به :ابزار -3

 هاي اجتماعی مجازيشبکه افراد هايانگیزه به راجع العاتاطّ آوري منظورجمع به که )2010(
 ۀگزین پنج مقیاس طی کنندگان شرکت و باشدمی الؤس 33 داراي که شد استفاده شده، طراحی
همچنین جهت به دست آوردن  .دادند پاسخ آن به مخالفم خیلی تا موافقم خیلی طیف از لیکرت

هاي اجتماعی، تعداد دوستان و تعداد دوستانی آماري نسبی از میزان استفاده کنندگان از شبکه
آیا از : اصلی اضافه نمودند، شامل ۀهاي پرسشنامبه سؤال از جنس مخالف، محققان سه سوال

چند نفر دوست دائمی در حال ارتباط دارید؟ ) بله یا خیر(کنید؟ اجتماعی استفاده می ۀشبک
و چند نفر دوست از جنس مخالف در پیج ). نفر 20-16نفر،  15-11نفر،  10-6نفر،  1-5(

                                                
1  -  Gülnar 
2 - Balci 
3 - Çakir 
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 خرده هفت شامل پرسشنامه این). نفر 20-16 نفر، 15- 11نفر،  10-6نفر،  5- 1(خود دارید؟ 

 7 شامل( رسانه در وريغوطه ،)1-8از : سوال 8 شامل( خودشیفتگی و افشاگري خود مقیاس،
 5 شامل (العاتاطّ جستجوي، )16-20از :سوال 5ل شام (گذرانی وقت، )15-9از  :سوال
 لسوا 3ل شام( روابط حفظ، )28- 28از : سوال 3 شامل(فردي وضعیت، )21-25از: سوال

 پرسشنامه درونی پایایی میزان .باشدمی ) 31-33از : لسوا 2ل شام( سرگرمی و ،)29-31از:

 عشق مقیاس خرده براي آلفا ضریب همچنین.است آمده دست به / 91کرنباخ آلفاي ضریب طبق

 مقیاس خرده براي ،/ 80رسانه در وريغوطه مقیاس خرده براي ،/ 89يبیانگر وخود خود به
 وضعیت مقیاس خرده براي ، /73العاتاطّ جستجوي مقیاس خرده براي ،/ 76ی گذران قتو

 شده گزارش/ 77 سرگرمی مقیاس خرده براي و / 57روابط حفظ مقیاس خرده ،براي /65فردي

 این که داردسوال  33ابزار این دهدمی نشان عاملی تحلیل حسب بر  سازه روایی همچنین. است

 پیش را اجتماعی مجازي ۀشبک از استفاده ةانگیز واریانس کل از / 56/8مقدار دانتوانسته هاسوال
-غوطه ،0/ 89ي بیانگر وخود خود به عشق مقیاس خرده براي آلفا ضریب همچنین .کند بینی

 ،65/0 فردي وضعیت ،73/0 العاتاطّ جستجوي ،76/0یگذران وقت ،80/0 رسانه در وري
  .است شده رشگزا77/0 سرگرمی و0/ 57 روابط حفظ

ابتدا . استفاده شد  spssها از نرم افزار در این پژوهش براي تحلیل داده: هاتحلیل داده -4
و به  ها در کلتوصیف و سپس درصد فراوانی آزمودنی ،هاي جمعیت شناختی نمونهویژگی

و  و بعد با آزمون مانکوا به بررسی تفاوت بین دختران. تفکیک جنسیت در هر سؤال ارائه شد
  .اجتماعی مجازي می پردازیم ۀهاي انگیزشی براي استفاده از شبکپسران در خرده مقیاس

 

 پژوهش هايیافته) ج

 هئاراپرسشنامه  هايمقیاس خرده برحسب هاداده وتحلیل تجزیه نتایج قسمت این در
  .است شده

دوستان  و تعداد -تعداد دوستان هر عضو - هاي مربوط به میزان استفاده کنندگانآماره
نفر اولیه که پرسشنامه دریافت کردند تعداد  460ابتدا باید بیان شود که از ): جنس مخالف

به تکمیل پرسشنامه و جواب مثبت به سوال اول که محققان اضافه نموده بودند  300تقریب 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

  

  

  
104  10در دانشگاه اسالمی  فرهنگ 

از دانشجویان شرکت کننده داراي  65/0باشد که حدود این می ۀاقدام کردند که خود به منزل
اند آمارهاي سوال دومی که محققان اضافه نموده. باشدهاي اجتماعی مجازي میجی در شبکهپی

دوست یا مخاطب  10نشان داده که هر فردي که عضو شبکه اجتماعی است به طور میانگین 
و آمار مربوط به سوال سومی که محققان اضافه نمودند نشان می دهد که هر فرد به . ثابت دارد

 .باشنداز مخاطبانش از جنس مخالف می 40/0طور میانگین 

 شده تشکیل اول سوال هشت از مقیاس خرده این :افشاگريخود مقیاس خرده) یک
بوك فضاي مناسبی براي پیدا کردن دوستان ها معتقدند که فیسدرصد آزمودنی 3/58 .است

ند تا بیشتر بین کاجتماعی به آنها کمک می ۀدرصد نیز این شبک 2/78به اعتقاد . بیشتر است
بوك مردم اطّالعات بیشتري در مورد آنها به درصد معتقدند با فیس6/78. مردم شناخته شوند

اند که درصد شرکت کنندگان گزارش کرده 50درصد یعنی بیشتر از  5/83. آورنددست می
 درصد این شبکه به 7/73به اعتقاد. بوك فضاي مناسبی براي ایجاد روابط عاشقانه استفیس

درصد نیز  3/82براي. دهد تا در مورد عالیق خود به دیگران اطّالعاتی دهندآنها این فضا را می
توانند ذهنیت درصد گفته اند در این شبکه می 3/70اینجا مکانی براي خود ابرازي است ؛

توانند بوك میدر صد معتقدند در فیس 6/55خوبی از خود در دیگران ایجاد کنند و 
ها را با هر مورد بر جدول زیر میزان توافق آزمودنی. یق خود را ابراز کنندخصوصیات و عال

دختران از  ةدهد میزان استفادطور که جدول نشان میهمان. دهدحسب جنسیت نشان می
 .انگیزه بیشتر از پسران است 7بوك در فیس

  :1جدول
 د افشا گريدرصد موافقت آزمودنیهاي دختر و پسر با هر سوال در خرده مقیاس خو

  پسر  دختر  سوال
  4/58  3/58 .براي اینکه دوستان بیشتري پیدا کنم - 1
  8/71  7/86 .بین مردم بیشتر شناخته می شوم - 2
  4/69  2/89 .می خواهم مردم اطالعات بیشتري در مورد من داشته باشند - 3
  75  4/93 .براي اینکه رابطه اي عاشقانه ایجاد کنم - 4
  1/68  80 .عالیق خاص خودم به دیگران بدهماطالعاتی درباره  - 5
  8/79  9/85 .فرصت خود ابرازي را برایم فراهم می کند - 6
  8/61  80 .براي اینکه ذهنیت خوبی از خودم در ذهن دیگران ایجاد کنم - 7
  2/49  5/62 .می توانم خصوصیات و عالیق خودم را عنوان کنم - 8
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 به یا شدن ورغوطه مقیاس خرده ومیند :رسانه در شدن ورغوطه مقیاس خرده) دو
 شرکت آمار. است شده تشکیل سوال هفت از کهباشد محو و جذب شدن در رسانه می عبارتی

یعنی باالتر از  رصدد 6/87: اند عبارتند ازکرده استفادهانگیزه  این با شبکه ایناز  که کنندگانی
 جدید،هاي و کلیپ هاعکس کردن اضافهبه خاطر  شدن داشتهت دوس انتظارنیمی از افراد با 

 ةبا انگیز درصد 6/64، یگراند و خود وئوید و عکس هايآلبوم بررسیبه خاطر  درصد 4/77
 و ورد بحثبه دلیل  درصد 2/69 شوند، روز به اگر وییئوید و عکس هايآلبوم کردن چک
ي هاآلبوم کردن پیدا ةبا انگیز درصد 5/63 مشهور، ای خاص افراد ةدربار العاتاطّکردن  بدل

 ها،آلبوم این از خاص افراد مورد در العاتاطّ وردنآ دست بهدرصد براي  56 خاص، فرادا
جدول زیر درصد فراوانیِ دختران و پسران  .گروه یک به تعلق احساسدرصد به خاطرِ 6/60و

  .را در موارد زیر نشان می دهد
  : 2جدول
 ال در خرده مقیاس غوطه ور شدن در رسانهدرصد موافقت آزمودنیهاي دختر و پسر با هر سو

  پسر  دختر  سوال
  4/83  5/92 .از مردم انتظار دارم به خاطر اضافه کردن عکس هاي جدید مرا دوست بدارند - 9

قسمتی از ) مخاطبم و اشخاص ثالث/خودم(ویدیو / بررسی آلبوم هاي عکس  - 10
 .زندگی من است

3/83  9/72  

  2/61  2/69 .دیویی را اگر به روز باشند دائما چک می کنموی/ من آلبوم هاي تصویري - 11
  9/65  3/73 .ما راجع به افراد خاصی از آلبومها در این نوع سایتها بحث می کنیم - 12
  2/61  7/66 .ویدیوي بعضی از افراد خاص را پیدا کنم/ براي اینکه آلبوم عکس  - 13
  8/52  60 .ها بدست می آورم من اطالعاتی در مورد افراد خاصی از این آلبوم - 14
  9/56  3/64 .به من احساس تعلق به یک گروه می دهد  - 15

 
 5/39. باشدمی سوال پنج شامل که است گذرانی وقت هانگیز سومین: وقت گذرانی) سه

 1/36 کنند،می گذرانی وقت بوكفیسطول روز در  در که اندکرده بیان هاآزمودنی رصدد
 وقتی معتقدند درصد 44و سرگرمی است،  گذرانیوقتنوعی  بوكیسف اندکرده بیان درصد

 درصد 41، کندمی کمک وقتن راندذگ به بوكفیس ندارند دادن انجام براي بهتري کار
 وقت که اندکرده ارشزگ درصد 6/66است،  جالب و متنوع خیلی سایت این که معتقدند
 دیگران هايآلبوم و هاعکس کردن چکدیدن و  صرف شوند همتوج که این بدون را زیادي

  .کنندمی
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  : 3جدول
 درصد موافقت آزمودنیهاي دختر و پسر با هر سوال در خرده مقیاس وقت گذرانی

  پسر  دختر  سوال
  5/39 40 .به گذران اوقات در جریان عادي روز کمک می کند - 16
  8/34  3/38 .در مجموع، وقت گذرانی  فراهم میکند - 17
  4/44  2/44 .تري براي انجام دادن ندارم به گذران وقت کمک می کندوقتی کار به - 18
  8/38  3/43 .این نوع سایت ها خیلی جالب و متنوع می باشند - 19
بدون اینکه متوجه شوم وقت زیادي را براي چک کردن آلبوم هاي عکس و  - 20

 .ویدیو سپري میکنم

2/69  5/54  

 
 شده گیريزهااند مقیاسِ خرده مینچهار: العاتطّا جستجوي مقیاس خرده) چهار

 خواهندمی که را زیادي چیزهاي بوكفیس معتقدند هادنیموآز 7/52. جستجوي اطلّاعات است
 العاتطّاآوري گرد براي ابزاري عنوان به شبکه این از 2/40، دهدمی قرار اختیارشان در ببینند
 مورد در العاتیاطّ ابزار این با اندکرده بیان درصد 56، کنندمی استفاده مختلف لئمسا ةدربار

 کسب و کردن دنبالد صد در بوكفیس از استفاده با درصد 9/48، کنندمی کسب خود فرهنگ
ي هاآلبوم یا هاعکس یافتن براي بوكفیس از نیز 9/69، هستند نوین هاييفناور از العاطّ

  .کنندمی استفاده دهنده آرامش جدید وییِئوید
  : 4جدول

  وافقت آزمودنیهاي دختر و پسر با هر سوال در خرده مقیاس جستجوي اطالعاتدرصد م
  پسر  دختر  سوال

  1/52 3/53 .گذاردچیزهاي زیادي را که میخواهم ببینم در اختیارم می - 21
  6/39  7/41 .کنددرباره مسائل مختلفی برایم اطالعات فراهم می - 22
  57  55 .کسب کنمبراي اینکه اطّالعاتی مرتبط با فرهنگم  - 23
  6/48  50 .هاي نوین را دنبال کنمبراي اینکه فناوري - 24
  1/68  7/71 .هاي ویدئویی جدید آرامش دهنده را بیابمبراي اینکه عکس یا آلبوم - 25

 
 یتعوض شده گیري اندازه مقیاس خرده پنجمین :فردي وضعیت مقیاس خرده) پنج

 براي بوكفیس از کهند معتقد افراد درصد 77. گیردرا در بر می سوال سه که است فردي
-می معتقدند افراد درصد 1/68کنند، استفاده می عاطفی و العاتیاطّ ی،عاجتما حمایت دریافت

معتقدند  درصد 5/63، کرد استفاده آینده پیرامون بیشتر انتظارات داشتن براي بوكفیس از توان
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 و تحوالت بطنر د بودن  یعنی دنیا در یتوضع و جایگاه بهبود براي بوكفیس از توانمی که
  .بهره برد گوناگون هايحمایت از برخورداري

  : 5جدول
  درصد موافقت آزمودنیهاي دختر و پسر با هر سوال در خرده مقیاس وضعیت فردي

  پسر  دختر  سوال
  5/71 3/83 .شوم) عاطفی/ اجتماعی (براي اینکه توسط دیگران حمایت  - 26
  5/64  7/81 .تظارات بهتري پیرامون آینده داشته باشمبراي اینکه ان - 27
  6/57  70 .براي بهبود جایگاهم در دنیا یعنی بودن در بطن تحوالت - 28

  
 2/51ه ک است روابط حفظ شده گیري اندازه مقیاس خرده ششمین :روابط حفظ) شش

 کرده فراموش را آنها که فردي با تماس برقراري براي بوكفیس از هاکننده شرکت از رصدد
 با تماس برقراري براي بوكفیس از که اندکرده بیان افراد درصد 3/19، کنندمی استفاده است

 اعضاي با ارتباط برقراري براي آنها از درصد 9/42، کنندمی استفاده شناسندمی که افرادي
  .گیرندآن را به کار می دوستان و خانواده

  : 6جدول
  ر و پسر با هر سوال در خرده مقیاس حفظ روابطدرصد موافقت آزمودنیهاي دخت

  پسر  دختر  سوال
  4/44 50 .براي برقراري تماس با فردي که مرا فراموش کرده است - 29
  5/28  2/29 .براي برقراري ارتباط با افرادي که میشناسم - 30
باعث می شود که با اعضاي خانواده و دوستانم دور هم جمع  - 31

 .شویم

6/46  6/39  

  
 6/28. است شده گیري اندازه مقیاس خرده آخرین و هفتمین سرگرمی  :سرگرمی) هفت

نتایج،  طبق. کندمی سرگرم کامالً را آنها بوكفیس که اند کرده یاندرصد شرکت کنندگان ب
  .آوردمی فراهمبرایشان  مفرحی لحظات بوكفیس که اند کرده بیان آنها از درصد 1/42

  : 7جدول
  نیهاي دختر و پسر با هر سوال در خرده مقیاس سرگرمیدرصد موافقت آزمود

  پسر  دختر  سوال
  6/30 6/26 .کندسرگرمم می - 32
  6/37  3/48 .زندبرایم لحظات خوشی را رقم می - 33
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 :آمار استنباطی) د
  : 8جدول 

  اریانسوکو ۀ یکسانیآزمون ام باکس براي بررسی مفروض
  سطح معناداري  2يآزاد ۀدرج 1آزادي ۀدرج Fمقدار  آزمون باکس

951/81  471/1 42 550/3847 026/0 

 
. ها نشان می دهدنتایج آزمون ام باکس را جهت بررسی فرضیه برابري واریانس 1جدول 

باشد لذا نتیجه معنی دار نمی 01/0شود آزمون ام باکس در سطح طور که مشاهده میهمان
باشد و استفاده از آزمون مانکوا بالمانع ها برقرار میبرابري واریانس ۀشود که فرضیگرفته می

  .است
  : 9جدول 

  نتایج آزمون مانکوا براي بررسی فرضیۀ پژوهش
  نوع آزمون ارزش Fمقدار درجۀ آزادي درجۀ آزادي خطا سطح معناداري  مجذور اتا

  اثر پیالیی 1/153 5/899 12/000 52/000 001/0 577/0

 المبداي ویلکز 124/0 7/683 12/000 50/000 001/0 648/0

  اثر هاتلینگ 4/850 9/700 12/000 48/000 001/0 708/0

 بزرگترین ریشه روي 4/334 18/779 6/000 26/000 001/0 813/0

P< 001/0  

هاي آماره پیالیی و همچنین دیگر شاخص Fدهد که مقدار نتایج آزمون مانکوا نشان می
شود که بین پسران و دختران در گرفته میمعنی دار است بنابراین نتیجه . 001آماري در سطح 

براي تعیین تفاوت  .)P<0/001. (هاي اجتماعی تفاوت وجود داردهاي استفاده از شبکهانگیزه
  .هاي وابسته از آزمون مانکوا استفاده شدمتغیر

 
: شودها پرداخته مییکسانی واریانس ۀقبل از انجام آزمون مورد نظر به بررسی مفروض

متغیرهاي  ۀهاي خطا براي همیکسانی واریانس ۀدهد که فرضینشان می لونن نتایج آزمو
  .برقرار است و لذا استفاده از آزمون مانکوا بالمانع است  >005/0pوابسته در سطح 
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  : 10جدول
  نتایج آزمون مانکوا براي بررسی تفاوت گروه ها در متغیرهاي وابسته

مجموع   متغیر وابسته
  مجذورات

درجه 
  يآزاد

میانگین 
  مجذورات

سطح  Fمقدار 
  معناداري

  مجذور اتا

  665/0  001/0  727/29  458/10  1  970/20 خود افشاگري
  553/0  005/0  584/18  620/10  1  241/21 غوطه ور شدن در رسانه

  430/0  082/0  299/11  466/6  1  932/12 وقت گذرانی
  300/0  071/0  434/6  073/2  1  147/4 جستجوي اطالعات

  310/0  /004  750/6  521/2  1  043/5 رديوضعیت ف
  429/0  079/0  276/11  178/5  1  355/10 حفظ روابط

  39/0  006/0  10/11  1/5  1  12/20  سرگرمی
 

ور افشاگري و غوطهدهد که در متغیر خوددر جدول فوق نتایج آزمون مانکوا نشان می
دختران خودافشاگر تر و  شدن در رسانه  بین دختران و پسران تفاوت وجود دارد و به عبارتی

اند همچنین در خرده مقیاس وضعیت فردي نیز دختران به طور ور تر از پسران بودهغوطه
اند و در مقیاس سرگرمی نیز دختران تفاوت معناداري با معناداري باالتر از پسران قرار گرفته

-هاي اجتماعی لذّت میهاند و بیشتر از پسران از شبکپسران دارند و باالتر از آنها قرار گرفته

اما در متغیرهاي وقت گذرانی، جستجوي اطّالعت و حفظ روابط بین دختران و پسران . برند
  .شودتفاوت معناداري دیده نمی

  
  گیري ونتیجه بحث) ه

 دالیل به بوكفیس اجتماعی ۀشبک دید توانمی نیز هایافته قسمت در که طور همان
 در ضعف و تشد داراي هاانگیزه این از کدام هر، اما گیردمی قرار استفاده مورد گوناگون

 جذبمهمترین دلیل  که دهدمی نشان پژوهش این هايافتهی. باشند می مخاطب جذب
به این مورد به عنوان یکی از  کاربراندرصد 56/72؛ استافشاگري خود بوكفیس به مخاطب

استفاده از این سایت بهبود وضعیت  ةنگیزدومین ا. اندبوك اشاره کردهدالیل استفاده از فیس
ور شدن در رسانه غوطه بوكازفیس استفاده ةانگیزدرصد توافق است؛ سومین  5/69فردي با 
درصد افراد با این انگیزه کاربر این سایت هستند؛ چهارمین انگیزه، جستجوي  41/68است که 

درصد؛ ششمین  46/52انی با درصد افراداست؛ پنجمین انگیزه، وقت گذر 54/53اطالعات با 
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. درصد موافقت است 35/35درصد؛ و هفتمین انگیزه سرگرمی با  8/37انگیزه حفظ روابط با 
 ور شدن در رسانه، وضعیت فرديافشاگري، غوطهدر متغیر خودهاي همچنین در خرده مقیاس

حدود دو سوم از  به عالوه. گیرندسرگرمی دختران به طور معناداري باالتر از پسران قرار میو 
دوست یا مخاطب 10کنند و هر کدام حدود دانشجویان از شبکه اجتماعی مجازي استفاده می

  .نفر از آنها از جنس مخالف هستند 4ثابت دارند که تقریبا 
آنان . همخوان است )2008(4ساندرا و3یرمالیوا،2پمپک،1تایفنی پژوهشنتایج  با نتیجه این

 و دوستان با ارتباط براي دبیرستانی آموزان دانش و جویاندانش 85/0د که کردان اعالم
 آنها 9/0 حدوداند که ، البته آنها گزارش کردهکنندمی استفاده بوكفیس از خود هايهمکالسی

 ،5قرور دو. دکننمی استفاده شبکه این ازنیز  والدین با ارتباط یا جدید هايدوستیابی براي
) 2010( کارانمه و8یکریست. آورداند دست به ايمشابه نتایج یزن )2011(7اییامو  6منویسمنویسو

 بوكفیس از معناداري طور به افراد کنندمی بیاناین پژوهش  ۀهمخوان با نتیج نیز) 2010(
 گیري برشکل ارتباط این تاثیرعی اجتما نفوذ ۀبانظری و کنندمی استفاده ارتباط برقراري براي

 هايبررسی طی نیز )2010(یر کاك و بالکی ،گلنار. کنندمی تبیینرا سایبري روابط در9ما مفهوم
-می استفاده یعاجتما پایگاه این از خود قدیم دوستان یافتن براي افراد که اندهکرد اعالم خود

در  )2010وهمکاران،  13، به نقل کریستی2004، 12؛ دالکیا2009، 11ولی 10چانگ(هاي همچنین طی بررسی. کنند
حفظ تماس بین فردي و ارتقاء (اجتماعی ۀبوك، عوامل همبسته از فیسهاي استفادمیان انگیزه

  .و عامل سرگرمی بیشترین درصد را به خود اختصاص داده اند) روابط اجتماعی

                                                
1- Tiffany 
2- Pempek 
3- Yermolayeva 
4- Sandra 
5- Nazan Dogruer 
6- Menevis 
7- Ramadan Eyyam 
8- Christy 
9- We-intention 
10-Cheung 
11 -Lee 
12-Dholkia 
13   - Cristy 
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و  2، به نقل تیفانی2005و همکاران،  1والکنبرگ(هم راستا با نتایج این پژوهش، پژوهشهاي پیشین 

ارتباطی بین همساالن است که افراد از آن  ۀبوك یک شبکیسگر آنند که فنیز بیان  )2009همکاران،
% 85نتایج این پژوهش نشان داد که . کنندبراي تسهیل روابط اجتماعی خود استفاده می

کنند تا با دوستان فعلی خود در محیط دانشکده وهم با بوك استفاده میدانشجویان از فیس
بوك براي حفظ ارتباط با دانشجویان از فیس. ندشان ارتباط برقرار کندوستان دوران دبیرستان

مورد پژوهش از  ۀاز جوانان نمون% 9تنها درحدود . کنندوالدین یا با افراد غریبه استفاده نمی
اند که هایی ازاین دست مدعییافته. کردندهاي جدید استفاده میبوك براي ایجاد دوستیفیس

و  3لنهارت(هاي جدید هستندتماعی به دنبال دوستیهاي اجنوجوانان بیش از جوانان در شبکه

  .)2009، به نقل تیفانی و همکاران،2007، 4مادن

توانند بخشی از دالیل این نتیجه را نفوذ اجتماعی، با پارادایم استفاده و لذّت، می ۀنظری
استفاده ترین تأثیر را بر مفهوم ما در نتایج نشان داده است که حضور اجتماعی قوي. تبیین کنند

خواهند در باشند و میبوك دارد؛ به این معنی که افراد بیشتر به دنبال تشکیل گروه میاز فیس
کنند تا بوك استفاده میاین حقیقت که بسیاري از افراد از فیس. ماي جمعی حضور داشته باشند

هنگامی . ردگیبه روابط و تماس با دوستانشان ادامه دهند با این توصیف مورد حمایت قرار می
بیشتري در   ةکنند، با انگیزهاي دیگر درك میهایشان را با گروهکه کاربران تشابه ارزش

طبق نتایج پژوهش . )2010کریستی و همکاران،(بوك استفاده خواهند کردراستاي مفهوم ما از فیس
افرادي  اوالً: گیردهاي مشابه دو اندیشه را دربر میحاضر، استفاده از فیس بوك و وب سایت

خواهند تا به لحاظ آنها می. کنند بخشی از جامعه جهانی هستندها استفاده میکه از این وبسایت
در تقابل با این اندیشه، افراد به دنبال بیان . دیداري براي خیل وسیع شناخته شده تر باشند

ی علیه تواند به عنوان شورشهویت خویش با افکار رادیکالی و متفاوت هستند که این می
                                                

1-Valkenberg 
2 -Tiffany 
3-Lenhaurt 
4-Madden 
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توانند خود را متفاوت از در این روش، افراد مختلف می. جهانی سازي مورد توجه قرارگیرد
هاي ویژه اي دارند و امروزه تعداد زیادي از گروه هاي معترض وب سایت. دیگران نشان دهند

  .)2010گلنار و همکاران،(به طور فعال در حال استفاده از این سایت ها و عضوگیري هستند

بوك براي درصد از فیس 54/53این است که  رضحا پژوهش نتایج دیگر از چنینهم
نشان  ) 2011(، ماییا و منویس ،دوقرور پژوهشنتایج . کنندجستجوي اطّالعات فردي استفاده می

 ویدئوها یا هاعکس کردن چک منظور به را زیادي وقت کنندگان شرکتداده بود که 
 و نصب به دارند بیشتري شیفتگی خود و تر گربیان خود هک افرادي اما، دهندنمی اختصاص

 نشان) 2011( ژنوس و رایانتراسی پژوهش . باشندمی مند عالقه بوكفیس درها  عکس بررسی
 رهبري و نماییخود ی،کلّ شیفتگی خود از باالیی سطوح بوكفیس کاربران اوالً که است داده

 به براي بیشتري ترجیح خودنمایی در باال نمرات با راداف اًثانی .داشتند غیرکاربران به نسبت را
و  بوفاردي هايپژوهش در همچنین هایافته این .داشتند خویش موقعیت و هاعکس روزکردن

-خود افراد براي ویژه به بوكفیسمبنی بر اینکه  شودمی یافت)2010( مهدي زادهو  )2008(کمپل 

 قتودره دست آمده  ب آمار رضحا پژوهش تایجن دیگر از. است یندآخوش نماوخود شیفته
 نشان خود هايبررسی طی نیز )2011( ماییا و منویس،دوقرور. است بوكفیس ۀوسیل به گذرانی

 جالب بسیار، و با توجه به اینکه استفاده از آن شودمی زمان گذر موجب بوكفیس که اندهداد
کنندآن سپري می با مرتب طور بهانه روز را خود زمانافراد  است، متنوع و هتوج. 

 تک تک هايانگیزه یا آرزو نیازها، ها،خرسندي به رسانه از استفاده که این به باور
: از است عبارت فرادي انیازها اصلی نواعا.  است طوالنی قدمتی داراي دارد بستگی مخاطبان

 این براساس توانمینیز  را هارسانه مخاطبان. فرار یا تفریح همراهی، آرامش، العات،اطّ به نیاز
 نسبی وابستگی) 1383منتظر قائم،  ۀترجم( کوایل مکبه اعتقاد . نمود بندي تقسیم انگیزشیدالیل 

 انتظار مورد هايخرسندي و هاخواسته بین موجود هاي تفاوت به متعدد هايرسانه به مخاطبان
 با مرتبط نیازهاي معتقدند )1381دهقان،  ۀترجم(تانکارد و سورین. است شده دانسته مرتبط آنها
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 و اندداشته هاوجودرسانه ظهور زا قبل نیازهااین  بیشتر، اندنکرده خلق هارسانه را هارسانه
  .دید انسانی نیازهاي فراخناي ۀدامن در را آنهادالیل استفاده از  که است آن درست

 وتبیین توضیح به که است رویکردهایی جمله از رسانه از خشنودي و استفاده رویکرد
 را آن و کنندمی استفاده هارسانه از مردم چرا: است این اساسی سؤال. پردازدمی رسانه کارکرد

 جامعه گوناگون نیازهاي ةبرآورند را هارسان رویکرد این برند؟می کار به منظوري چه براي
 وسیع گردش به یازن و اجتماعی، کنترل فرهنگی، استمرار همبستگی، نظیر نیازهایی: داندمی

 براي را هارسانه افراد که است فرض پیش این بر مبتنی مذکور ۀفرضی. عمومی اطالعات انواع
 اطالعات سازگاري، آرامش،براي  راهنمایی، کسب براي جمله از: برندمی کار به متناظر مقاصد

 يهاسرچشمه گویدمی و داده بسط را رویکرد این بالمر. شخص هویت گیري شکل و
 به را منابع سایر یا جمعی هايرسانه از خاص انتظاراتاست که  روانشناختی و اجتماعی

 شوندمی هافعالیت سایر به اقدام یا هارسانه در مخاطبان قرارگرفتن به منجر و آورندمی وجود
 مکبه نقل ( شود  میمنجر  دیگر تبعاتهمچنین ایجاد  و نیازها شدن آوردهبر به سرانجام این و

 قرار به منجر که نیازهایی از گوناگونی هايبندي دسته، رویکرد این. )1383منتظر قائم،  ۀ؛ ترجمکوایل
 ۀترجم( تانکارد و سورین نمونه عنوان به. کندمی ارائه شودمی هارسانه برابر در مخاطبان گرفتن

 و آگاهی ات،اطالع کسب: شناختی نیازهاي) 1: کنندمی اشاره نیازها این به )1381دهقان، 
 انسجام نیازهاي) 3، شناسانه وزیبایی بخش لذت عاطفی، تجارب: عاطفی نیازهاي) 2،شناخت
 فراغت: تنش از گریز نیازهاي) 4، وپایگاه ثبات اعتماد، اعتبار، تقویت،: شخصی بخشی

 فرار: اجتماعی غیر نیازهاي) 6، دیگران با گو وگفت هویت: اجتماعی نیازهاي) 5، وآسایش
 توانمی رویکرد این به توجه با .یعاطف هايشاديو   سرگرمی، تفریح،)7، بودن تنها و کردن
 ارضاي پی در تواندمی تخابگران مخاطبان هاهرسان نوین هايآوريفن افزون روز رشد با گفت

 براي که اوست حاال. بزند آن از خاص کارکردي و هارسانه گزینش به دست خود نیاز هر
به عنوان یک  نیز بوكفیس. رودمی خود ۀعالق مورد ۀرسان سمت به زهایشنیا کردن برطرف
  . آوردمی فراهم شانکاربر براي راها قابلیت وها امکان اینرسانه 
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بوك است که باید مد یکی از اهداف مهم این پژوهش بازداري افراد به عضویت در فیس
شود در مورد  ارتباط سالمت روان و یپیشنهاد م پژوهش این نتایج به باتوجه. نظر قرار گیرد

هاي مختلف در دو جنس و بوك با انگیزهبوك، میزان استفاده از فیسدالیل استفاده از فیس
بوك، میزان ارتباطات خویشاوندي علّت آن با توجه به مسائل فرهنگی، تعداد دوستان در فیس

هایی هایی پژوهشنین شبکهو غیر خویشاوندي در این سایت و کار کردهاي مثبت و منفی چ
  .صورت گیرد
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