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-اجتماعی را بر دیگر شبکه شود كاربر یک شبکههدف این مقاله شناسایی دالیلی است كه موجب می :چکیده

اند و در حال حاضر های اخیر محبوبیت زیادی كسب كردهمجازی در سالهای اجتماعی شبکه  .ها ترجیح دهد

پالس در همچنین شركت گوگل با معرفی گوگل  .ها قرار داردترین این سایتبوک در رتبه پربازدیدكنندهفیس

یل تالش است تا نقش موثری در این حوزه ایفا كند، رقابت این دو شبکه فرصت مناسبی برای تحقیق درباره دال

نظریه استفاده و خشنودی، چارچوب نظری این   .كندهای اجتماعی توسط كاربران فراهم میانتخاب شبکه

-گیری نیز روش نمونهروش نمونه مصاحبه كیفی است و شده استفادهروش تحقیق   .دهدمقاله را تشکیل می

و  بوک فیسهمزمان در  اآنه همهكاربر كه  01برای انجام این تحقیق با  مجموع در . گیری مورد نوعی است

ساخت  با وجودنشان داد كه كاربران،  ها مصاحبهنتایج این  . عضویت دارند مصاحبه شده است پالسگوگل

 ای شبکهو تنها در صورتی حاضرند به  اند نکاسته بوک فیس، از فعالیت خود در پالسگوگلدر  حساب كاربری

در واقع  . دارند نیز به آن شبکه پیوسته باشند بوک فیسانی كه در فعال بپیوندند كه اغلب دوست طور بهدیگر 

دلیلی است كه باعث ترجیح یک شبکه اجتماعی  ترین مهمحضور دوستان واقعی كاربر در یک شبکه اجتماعی، 

بری و كنجکاوی نیز مهمترین دالیلی است كه به عضویت كاربران میراث  .شود میاجتماعی دیگر  های شبکهبر 

 .انجامدهای اجتماعی جدید میشبکهدر 

 

 .بریمیراث  ،خشنودی و  استفاده  ،پالس گوگل  ،بوک فیس  مجازی، اجتماعی   های   شبکه  :کلیدی ناگواژ
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 های اجتماعیدالیل ترجیح شبکه: مقدمه و طرح مساله 

كاربران یک شبکه تا شود  چه دلیل یا دالیلی موجب میهدف این مقاله، پرداختن به این مساله است كه 

این موضوع از آن جهت، اهمیت دارد كه امروزه   .های دیگر ترجیح دهند اجتماعی مجازی را بر شبکه

این  . كنند مینقش مهمی در تجربه و حضور افراد در فضای مجازی ایفا  ،اجتماعی مجازی های شبکه

میل، ـ  چون ای تری قدیمیامکانات در كنار  اند توانسته تنها  نهرند اما عمر كوتاهی دا اینکه با ها شبکه

 آنهاجایگزین  عنوان بهخود را  كم كمبلکه  ،، توجه كاربران را به خود معطوف كنند...وبالگ، اتاق گفتگو و 

 پژوهشگراناجتماعی مجازی، بالطبع توجه  های شبکهپیدایش  (. 118 ، و نلسون 0ساالوی) كنند میمطرح 

 تأثیراتقرار داده و همچنین  تأثیرروابط افراد را تحت  ها شبکهرا به خود جلب كرده است، چرا كه این 

 .بایستی تحقیقات فراوانی صورت پذیرد آنهااجتماعی متعددی دارند كه برای تحلیل دقیق 

 های شبکه، 111 ، 1و الیسون 6بوید) كرد كارآغاز به 0331در سال اولین شبکه اجتماعی مجازی 

و با پیدایش  111 اما از سال  ،افزوده شد ها شبکهو پس از آن به تعداد این ( 0اجتماعی مجازی، پاراگراف 

 ترین مهمكه  ای دوره  .شدند ای تازهاجتماعی مجازی وارد دوره  های شبکه، بوک فیسشبکه اجتماعی 

این موفقیت در جذب   .استمشخصات مختلف  مشخصه آن جذب كاربران بسیار زیاد از سرتاسر دنیا و با

گونزاله ؛ 100 ،6هارلو) نظران صاحبامروزه برخی از   .دیگری نیز داشته است تأثیراتتعداد زیاد كاربران 

عامل اصلی در وقوع  عنوان بهرا  بوک فیس( 100 ، 01؛ استرنج100 ، 3و مورنو 8ریورو ،1، برگ هولتوفر5بایلون

و مسدود شدن این سایت در برخی از مواقع و در این كشورها نشان  شناسند میاجتماعی  های جنبش

 های شبکهمالكی برای درک اهمیت  تواند میاین موضوع  . كه حاكمان نیز به این مسئله اعتقاد دارند دهد می

 .، باشدكنند میاجتماعی مجازی و نقشی كه امروزه در زندگی انسان ایفا 

در  (113 ، ؛ پاپاچاریسی111 ؛ الیسون و دیگران، 100 ،00پاپاچاریسی و مندلسون) زیادی پژوهشگران

در مورد یک  آنها، اما اغلب اند پرداختهبه تحقیق  تاكنوناجتماعی مجازی  های شبکهمختلف  های جنبهمورد 

اربر و در جذب ك ها شبکهشبکه اجتماعی و مسائل مربوط به آن شبکه خاص بوده است و كمتر به رقابت این 

این تحقیق رقابت  در  .دیگر صورت گرفته است های شبکهدالیل كاربران برای انتخاب و ترجیح یک شبکه بر 

 های شبکهدلیل احراز رتبه اول در مورد توجه است كه به  پالسگوگلو  بوک فیس شبکه اجتماعی مجازیدو 

و توجهی  پالسگوگلو همچنین تازه بودن  بوک فیسكاربر توسط شبکه اجتماعی  نظر ازمجازی اجتماعی 

 .اند، انتخاب شدهاست هكه بعد از ایجاد، به این شبکه اجتماعی شد

شبکه اجتماعی در بین  ترین محبوب بوک فیسدر حال حاضر طبق آمار سایت الکسا شبکه اجتماعی 

این  (. 100 ، بوک فیساطالعات سایت ) آید میكاربران است و دومین سایت پربازدید كننده دنیا به شمار 

 561داشته است و تعداد كاربران آن در حال حاضر بیش از  روزافزونیسایت از زمان پیدایش خود رشد 

نشان داد كه كاربران معمولی در  111 نتایج یک تحقیق در سال  (. 100 ، بوک فیس) هستندمیلیون نفر 

در روز وارد  بار یکكاربران نیز حداقل  دوسومو  گذرانند می بوک فیسدقیقه وقت خود را در  1 روز حدود 

 .(111 الیسون و دیگران، ) شوند می بوک فیس

 0631اجتماعی است كه شركت گوگل در تیرماه سال  های شبکه، یکی از جدیدترین نیز پالسگوگل

 میلیون كاربر دست پیدا كند 01روز ابتدایی آغاز به كار خود، به  05این شبکه توانست در . ایجاد كرد
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 بوک فیسزیادی بین كاربران اینترنتی در مورد اینکه  های بحث پالسگوگلبعد از ظهور  ،(100 سولیس، )

گوگلو  بوک فیسرقابت با جستجوی عبارت ) درگرفت پالسگوگلیشتری دارد یا ب های قابلیتبهتر است و 

 (.در سایت گوگل این امر مشهود استبه زبان انگلیسی  پالس

 زیرا.  اولین دلیل رقابت در حوزه تبلیغات است: شمرد برمی پالسظهور گوگلدو دلیل برای ( 100 ) لتر

به عرصه تبلیغات  بوک فیسو این حوزه با ورود  آید می دستبه بخش اعظم درآمد گوگل از طریق تبلیغات 

و عالوه بر این یک  اند یافته تبلیغات گوگلجایگزینی برای  ها شركتاست، چرا كه  گرفته قرارمورد تهدید 

اما دلیل  ؛تواند نمیگران قرار دهد كه یک موتور جستجو امکاناتی در اختیار تبلیغ تواند می شبکه اجتماعی

پایگاه كاربری خود را مانند یک شبکه اجتماعی  تواند نمیدیگر این امر این است كه یک موتور جستجو 

اما یک شبکه  كند میاگر كاربری بخواهد چیزی را در اینترنت جستجو كند از گوگل استفاده . توسعه دهد

 كنند میاقع افراد را وارد دنیایی مجازی یک شبکه اجتماعی در و. اجتماعی پایگاه كاربری بسیار باالتری دارد

تا حداكثر زمان ممکن كاربر را در این دنیا نگه دارد و او را ترغیب كند تا دیگران را نیز وارد  كند میو تالش 

 .این دنیا كند

 ای شبکهدالیل ترجیح یک شبکه اجتماعی بر  مطالعهزمینه مناسبی برای  بوک فیسو  پالسگوگل رقابت

اجتماعی مجازی  های شبکهدر درک رفتار كاربران  تواند میمشخص شدن این دالیل . كرده است مفراهدیگر 

دالیل كاربران برای  ازآنجاكه. اجتماعی مجازی جدید بکار آید های شبکهباشد و همچنین در ساخت  مؤثر

یه استفاده و ازنظردارد، ما برای انجام این تحقیق  ها آنترجیح یک رسانه، ارتباط نزدیکی با نیازهای 

كه در بخش چهارچوب نظری آن را توضیح خواهیم  ایم كردهچهارچوب نظری استفاده  عنوان بهخشنودی 

 .داد

سعی خواهیم كرد تا ابتدا این مقاله در  ،نظریه استفاده و خشنودی مورد بحث در های شاخص با توجه به

این . ، به پرسش اصلی تحقیق پاسخ گوییمها آنز فرعی تحقیق را یافته و سپس با استفاده ا های پرسشپاسخ 

 :اند شدهدر زیر ارائه  ها پرسش

 ؟شود می اجتماعی مجازی های شبکه، موجب استفاده كاربران از (ها)نیازكدام : 0 تحقیق پرسش فرعی

به  اجتماعی مجازی، های شبکهكاربران با استفاده از  كه ای خوشنودی ترین مهم :  تحقیق پرسش فرعی

 ؟، چیستآورند می دست

 ها شبکهبا توجه به نظریه استفاده و خشنودی، دلیل ترجیح یک شبکه اجتماعی بر دیگر : پرسش اصلی

 كدام است؟توسط كاربران 

 

 ها چالشتعریف، مشخصات و : اجتماعی مجازی های شبکه

بر پایه عالیق شغلی شکل  ها شبکهاین برخی از  .دارند یاجتماعی مجازی انواع مختلف های شبکه

الیسون، استنفیلد ) و برخی نیز بر اساس روابط بین دانشجویان ، برخی دیگر بر اساس روابط عاطفیگیرند می

را قادر  ها آن، دهند میبا امکاناتی كه در اختیار اعضای خود قرار  ها شبکهاین  (.0016، ص 111 ،  و لمپ

برای دوستان خود پیام  توانند می ها شبکهاعضا در این  .تجربه كنندتا حجم وسیعی از ارتباطات را  سازند می

به اشتراک بگذارند، با دیگران وارد مباحثه شوند، در مورد نظرات ... بگذارند، لینک، ویدئو، فایل صوتی و 
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در  مجازیرند، اولین شبکه اجتماعی ندا ای طوالنیعمر چندان  ها شبکهاین   ... .ابراز عقیده كنند و  ها آن

و پس از آن  (0اجتماعی مجازی، پاراگراف  های شبکه، 111 بوید و الیسون، ) كاركردآغاز به  0331سال 

در حال حاضر تعداد زیادی شبکه اجتماعی در  كه طوری بهداشته است،  روزافزونیافزایش  ها شبکهتعداد این 

لیست ) سایت شبکه اجتماعی ارائه كرده است 11 لیستی از  پدیا ویکیدانشنامه   .فضای اینترنت وجود دارد

همچنین در حال حاضر  .هاست شبکهتعداد باال و تنوع این  دهنده نشانكه ( 100 ، ای شبکه های سایت

در كاربردی در كلرادو، در پژوهشی  های پژوهشمركز   .كنند میاستفاده  ها سایتتعداد زیادی از افراد از این 

در تحقیق  كنندگان مشاركتدرصد از   865اجتماعی مجازی به این نتیجه رسیده است كه  های شبکه مورد

این تعداد از آن  قطعاًكه ( 118 ، نلسونساالوی و ) كنند میاز حداقل یک سایت شبکه اجتماعی استفاده 

این  .است اجتماعی مجازی های شبکهاهمیت  دهنده نشانتمام این آمار  .بیشتر نیز شده است تاكنونزمان 

اجتماعی مجازی این كار  های شبکه .كنند میمحیطی مناسب برای ارتباطات اجتماعی اعضا فراهم  ها شبکه

را مدیریت كنند كه  تری وسیع های شبکهتا  سازند میافراد را قادر ( 0 :ها آن .دهند میرا از چند طریق انجام 

در ایجاد و استفاده از روابط  ها آنو بنابراین توانایی  ندا نبودهدر ارتباط  ها آنبا  قبالًشامل افرادی است كه 

 مان روزمرهدر زندگی  ها آناطالعاتی در مورد افرادی كه با  ها شبکهاین (   .دهند میاجتماعی را افزایش 

یک  عنوان به توانند میاین اطالعات . دهند می، بینیم میرا  ها آنتصادفی  صورت بهآشناییم و اغلب 

اجتماعی عمل كنند و انواع جدیدی از تعامالت را بوجود آورند كه ممکن است این تعامالت  كننده تسهیل

جدیدی برای ارتباط با دیگر افراد بر  های راه ها سایتاین ( 6جدید اثرات مثبتی بر جامعه و فرد بگذارند و، 

الیسون به نقل از ساالوی و نلسون، ) دده میپایه عالیق، مسائل و یا تجربیات مشترک در اختیار اعضا قرار 

 (.03، ص 118 

 

 چارچوب نظری

یه استفاده و خشنودی و مدل نظر ازتلفیقی كه در این مقاله استفاده شده،  ای نظریچارچوب 

 .باشدمیكه بر اساس نظریه استفاده و خشنودی بنا شده است، بکر و شونبک  گیری تصمیم

به  شناسانه روانكه رهیافتی  یات كالسیک در حوزه ارتباطات استنظر ازیکی  استفاده و خشنودی ظریهن

توسط الهیو كاتز برای اولین بار  و («و خشنودی استفاده»، 101 ، و مندلسون پاپاچاریسی) داردارتباطات 

اگر یک رسانه نیازهای كاربر را  گوید میبه عبارت بسیار ساده این نظریه (. 0681، سورین و تانکارد) شدارائه 

برطرف كند و كاربر از استفاده از آن رسانه خاص احساس رضایت كند، آنگاه بار دیگر نیز از آن رسانه 

هنگامی این نظریه را ارائه كرد كه  و كاتز وم مخاطب فعال استوار استاین نظریه بر مفه. استفاده خواهد كرد

با  ها رسانهرتباطی غالب بود، وی اظهار داشت كه بجای اینکه بپرسیم ا های پژوهشمفهوم مخاطب منفعل در 
، كاون هاس و یانگ ؛0681، سورین و تانکارد)؟كنند میچه  ها رسانهافراد با  باید بپرسیم؟ كنند میافراد چه 

رفتار ( 0: تحقیقات معاصر در این حوزه پنج فرضیه دارند (.0683ویندال و دیگران، ؛ 660، ص 101 

افراد از وسایل ارتباطی (  با انگیزه قبلی است،  و، شامل انتخاب رسانه و استفاده از آن، هدفمند ای رسانه

زمینه ایجاد شده توسط عوامل اجتماعی و ( 6نیازها و عالیق خود را برطرف كنند، تا  كنند میاستفاده 

با دیگر اشکال ارتباطات رقابت  ها رسانه( 1، كنند میافراد نقش میانجی را ایفا  ای رسانهروانشناسی در رفتار 
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 ونه نیستگدر روابط دارای قدرت بیشتری هستند اما همواره این ها رسانهافراد نسبت به ( 6و  كنند می

 (."استفاده و خشنودی"، 101 ، و مندلسون به نقل از پاپاچاریسی 0331رابین، )

نیز فرضیات اساسی نظریه استفاده و خشنودی را به این شرح ( 016، ص 0681)كوایل دنیس مک

 های خرسندیفعالیتی عقالنی و معطوف به اهداف و  عموماًانتخاب رسانه و محتوا ( 0: كرده است بندی طبقه

یکایک (  تبیین كرد؛  توان می منطقاًرا  ها آن گیری شکلپس مخاطبان فعال هستند و . خاص است

آگاهی دارند و  گیرد میكه از شرایط شخصی و اجتماعی مشترک ریشه  ای رسانهمخاطبان نسبت به نیازهای 

به بیان كلی ، ها رسانهكاربری شخصی ( 6مختلف بیان كنند؛  های انگیزشاین نیازها را در قالب  توانند می

تمام یا اغلب ( 1مخاطبان نقش و اهمیت دارد و  گیری شکلیا فرهنگی در  شناختی زیباییاز اصول  تر بیش

 .به لحاظ نظری تبیین كرد توان میمخاطبان را  گیری شکلبر  تأثیرگذاریعوامل 

 های استفادهاز این نظریه برای فهم  ،("استفاده و خشنودی "، 101 ) مندلسونو  به گفته پاپاچاریسی

نیز استفاده و ( 660 .، ص101 ) یانگكاون هاس و ، شود میاستفاده  ها آنو نتایج  ها رسانهمختلف از 

 ها رسانهبرای تحقیق در رابطه با چگونگی و چرایی استفاده افراد از  ها نظریه ترین موفقخشنودی را یکی از 

این نظریه همچنین برای درک اینکه افراد چگونه از اینترنت برای رسیدن به اهداف متفاوت  .دانند می

به همین دلیل (. "استفاده و خشنودی"، 101 پاپاچاریسی، ) است قرارگرفته، مورد استفاده كنند میاستفاده 

كه در طرح مسئله توضیح داده  طور همان، چرا كه ایم كردهاین نظریه را برای انجام تحقیق حاضر انتخاب  ما

 های دیخشنوو  مستلزم مشخص كردن نیازها كند میكه این تحقیق مطرح  هایی پرسشپاسخ به  شد

و برای مشخص كردن این نیازها با توجه به نظرات  استاجتماعی مجازی  های شبکهاز  كاربران در استفاده

نظریه استفاده و خشنودی چهارچوب نظری مناسبی را فراهم  شد،اشاره  ها آنمحققانی كه در باال به 

 .سازد می

 های شبکهو درک بهتر دالیل ترجیح یک شبکه اجتماعی مجازی بر  تر دقیق های پاسخما برای رسیدن به 

، 0683، نوری خواجهبه نقل از ) ککر و شونبب  .ایم بردهنیز بهره  بکر و شونبک گیری تصمیممدل  ازدیگر 

د همواره دو ین باینو یا امل رفتار مخاطبان در برابر تنوع رسانهكشناخت  یمعتقدند برا( "بازنگری نظریه"

 ردیکور ها آنبه اعتقاد   .داشت نظر در گرید یسو از را "محور رسانه" و سو یک از "محور مخاطب"دگاه ید

رد یک، رودهد می قرار توجه مورد را شانیرفتارها حیتوض یبرا افراد ییتوانا كه نظر نیا از یخشنود و استفاده

 ،کشونب و رکب محور، رسانه و محور مخاطب دگاهید دو هر داشتن نظر در با  .دشو یم یمخاطب محور تلق

 (.همان) دهند می ارائه را 0یا جدول شماره و  0 شماره مدل
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 محورمحور و رسانهای مخاطبهدیدگاه. 0شماره مدل 

 

ه، یاول یازهایشه در نیمشخص شده است ر یاجتماع یازهایافراد مخاطب كه با نام ن یازهاین باالدر مدل 

 یسو از ازهاین یارضا گوناگون یها راه یابیارز موجب ازهاین نیا . افراد دارد یت اجتماعینه و موقعیشیپ

نه رفتار را یهز رود می انتظار كه گذارند می اثر یابیارز نیا بر گرید دسترس در یرفتارها . شود یم مخاطبان

 را رفتار یک مخاطبان یابیارز نیا بر اساس . قرار دهد یابیان مورد ارزکبرحسب توجه، پول، زمان و م

 كه باشد داشته دنبال به را نظر مورد و مطلوب تأثیرات است نکمم یانتخاب رفتار نیا . كنند می انتخاب

 نظیر ،(هیاز اولیر مرتبط به نیا غیمرتبط ) یگرید یضمن تأثیرات است نکمم ای باشد ازین یارضا تواند می

 .به دنبال داشته باشد ،دریافت اطالعات
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  گیری درباره رسانه جدید مدل تصمیم. 0جدول 
                                                                                                                                             نوع نیاز

 ظاراتانت

 نیاز وجود ندارد نیاز وجود دارد

  نیاز برآورده نشده است نیاز برآورده شده است

انتظار نمی رود كه رسانه 

 جدید نیاز را برآورده كند

هزینه رسانه جدید 

 پایین

بسیار كم انتخاب می 

 شود
 انتخاب نمی شود كم انتخاب می شود

هزینه رسانه جدید 

 باال

 بسیار بسیار كم انتخاب

 می شود
 انتخاب نمی شود بسیار انتخاب می شود

انتظار می رود كه رسانه 

 جدید نیاز را برآورده كند

هزینه رسانه جدید 

 پایین

بطور متوسط انتخاب 

 می شود
 انتخاب نمی شود زیاد انتخاب می شود

هزینه رسانه جدید 

 باال
 كم انتخاب می شود

بطور متوسط انتخاب می 

 شود
 انتخاب نمی شود

 0683نوری،  خواجه: منبع

 

ا یاز وجود دارد ین یکا یكه آ به این نکته ابتدایی می پردازد جدول یک در واقع یک مدل است و اساسا

 جادیا موجود طیشرا در یرییتغ گونه چیه دیجد رسانه یک یمعرف باشد، نداشته وجود یازین اگر . خیر

ا برآورده نشده یاز برآورده شده ین است نکاز، ممین وجود صورت در . شد نخواهد انتخاب و ردك نخواهد

 شامل كه دربردارند متفاوت نهیهز نوع چهار دات،یتول و خدمات . است نهیهزمربوط به  گرید مساله . باشد

ن یاگر چن .شود یم گرفته دهیناد شتریب نه،یهز مثابه به توجه عامل البته . است پول و انکم زمان، توجه،

از  رود مین داشته باشد، انتظار ییپا یا نهیهز یاز را ندارد ولیبرآوردن ن یید توانایرسانه جدانتظار رود كه 

 یابیارز برحسب بیترت نیهم به . م انتخاب شودكزان یازشان برآورده نشده است به میكه ن ها آن یسو

مخاطبان نسبت  یریگ میتصما نشده یبرآورده شده  یاازهین و رسانه انتخاب نهیهز ازها،ین یارضا یبرا رسانه

 .(همان) بودر خواهد ید متغیبه انتخاب رسانه جد

 

 روش تحقیق

 شده  انجامنگارانه و روش مصاحبه كیفی سنت مردمبا استفاده از  اكتشافی است كه پژوهش به روشاین 

دالیل شناخت اجتماعی مجازی و  های شبکهراهی به دنیای كاربران  بدنبال یافتندر این تحقیق ما  .است

-ن برای انجام این تحقیق سنت مردمبنابرای. هستیمدیگر  های شبکهاجتماعی بر  ای شبکهبرای ترجیح  ها آن

 .را مناسب تشخیص دادیم نگارانه و روش كیفی

كمی  های روشاز  تدریج بهو  اند دادهكیفی نشان  های روشاخیر، محققان توجه بیشتری به  های دههدر 

این  ترین مهم. و نقاط افتراق مهمی با یکدیگر دارند ها تفاوتكمی و كیفی  های روش .گیرند میفاصله 

، شود میدرباره واقعیت است، واقعیت در نزد پژوهشگر كمی، عینی تلقی  ها آندر فلسفه متفاوت  ها تفاوت

وجود  ای یگانهاما برای پژوهشگر كیفی واقعیت  شود میجدا از پژوهشگر وجود دارد و توسط همگان دیده 

هن است و تنها با و واقعیت مبتنی بر ذ كند میش خلق بخشی از پژوه عنوان بهندارد، هر ناظری واقعیت را 

گفت كه واقعیت  توان میدر واقع (. 051 .، ص0681ویمر و دومینیک، ) یابد میارجاع به یک ناظر موجودیت 
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( 0683،  0؛ یورگنسن و فیلیپس0681شرت، ) اجتماعی و تاریخی است ای برساختهدر نظر پژوهشگر كیفی 

 استری عینی و محتوم واقعیت ام نامند میرا پوزیتیویست  ها آندر حالیکه برای پژوهشگران كمی كه برخی 

نقش پژوهشگر، : در میدان تحقیق نیز این دو روش در پنج حوزه با یکدیگر تفاوت دارند (. 06،0631چالمرز)

(. 050 .، ص0681ویمر و دومینیک،) سازی نظریهپژوهش، محیط تحقیق، ابزارهای سنجش و  ریزی طرح

و به  كند میفراهم  ها آنرویدادها و پی بردن به ژرفای  تر عمیقبنابراین روش كیفی راهی بهتر برای مشاهده 

 های شبکهز من درصدد پی بردن به دالیل و نیازهایی كه موجب استفاده فرد ا ازآنجاكههمین دلیل، 

 .، ص0686) 01ببی ،عالوه بر این .، هستم روش كیفی را برای این پژوهش انتخاب كردمشود میاجتماعی 

و رفتارها از طریق آن به بهترین نحو در  ها نگرشكه  داند میمناسب  هایی موضوعروش كیفی را برای  (688

همان چیزی است كه من در این تحقیق  دقیقاًو این  شوند میشناخته  ها آنطبیعی  های محیطدرون 

 .به آن برسم خواهم می

( عمیق) كیفیمصاحبه  ها روش، یکی از این گیرد میرا دربر  ها روشاز  ای گستردهپژوهش كیفی طیف  

 های سؤالاین نوع مصاحبه از . ابداع شد 0311در دهه  05و كندال 06توسط مرتون كیفیمصاحبه . است

 كنند میوجهی از مسئله را روشن  هركدامكه  شود میو بی ساختار تشکیل  یافته ساخت، نیمه یافته ساخت

، مکرر و مداوم پذیر انعطافببی معتقد است كه طرح مصاحبه كیفی بیشتر  .(056 .، ص0688، 01فلیک)

ویمر  (.516 .، ص0686ببی، ) باشنداست تا اینکه از ابتدا آن را تدارک دیده و تمام جوانب آن سنجیده شده 

 معموالً: اند كرده بندی دستهاین نوع مصاحبه را به این شرح  های ویژگینیز ( 036 .، ص0681) دومینیکو 

، كند میرا روشن  شوندگان مصاحبه های پاسخمفصل دلیل  طور به، شود میكوچک استفاده  های نمونهاز 

بسیار طوالنی است  معموالً، سازد میرا ممکن  شوندگان مصاحبه غیركالمی های واكنش مدت طوالنیمشاهده 

من نیز با توجه به  .با اوضاع و احوال پاسخگویان جداگانه انطباق داده شوند توانند می ها مصاحبهاین نوع و 

این دالیل و قدرت باالی مصاحبه كیفی، این روش را انتخاب كردم تا بهتر بتوانم مسئله تحقیق را مورد 

 .ارزیابی قرار دهم

رابطه  بر( 051 .، ص0681؛ ویمر و دومینیک، 688 .ص ،0686 ببی،)اغلب نویسندگان  ازآنجاكه

 تأكید مفیدتردر جریان مصاحبه برای رسیدن به اطالعات بیشتر و  شونده مصاحبهو  كننده مصاحبهصمیمانه 

بیشتر حالت  ها مصاحبهم تا یرا از بین دوستان و آشنایان خود انتخاب كرد شونده مصاحبهافراد  ام ،اند كرده

 .را داشته باشند پالسگوگلو  بوک فیسگفتگوهای دوستانه در مورد 

در . انتخاب شدپیشنهاد شده است  08نوعی كه توسط لیندالف موردِ گیری نمونهراهبرد ، گیری نمونهبرای 

 موردمطالعهكه بیش از همه معرف موضوع  كند میمورد نوعی، پژوهشگر مواردی را انتخاب  گیری نمونه

اعضای بر اساس این راهبرد و با توجه به شناختی كه از فعالیت (.  08 .، ص0681ویمر و دومینیک،) باشند

م كه اغلب از شناخت یم، افرادی را برای مصاحبه انتخاب كردیداشت پالسگوگلو  بوک فیسدر سایت  نمونه

 بوک فیسدر  ها آنزیادی از عضویت  زمان مدتاجتماعی برخوردار بودند و  های شبکه درزمینهو دانش كافی 

تا شناخت  شود میموجب  ها ویژگیاین . بودند درآمدهبه عضویت آن  پالسگوگلو با ایجاد  گذشت می

و از طریق آن  پالسگوگلو  بوک فیسباشد و همچنین بهتر بتوان رقابت بین  تر دقیقو دالیل افراد  ها انگیزه

 .اجتماعی مجازی را تبیین كرد های شبکهآینده 
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دقیقه بود و  1  ها مصاحبه، میانگین زمان انجام شدانجام  شوندگان مصاحبهبا  مصاحبه 01در مجموع 

راهبرد تعیین حجم نمونه نیز بر اساس اصل . در دو نوبت انجام شدند 0631سال  ماه دیو  آذردر  ها مصاحبه

اشباع بود كه توسط لیندالف ارائه شده است، بر اساس اصل اشباع در روش كیفی انتخاب نمونه تا جایی 

نفر  1در نوبت اول با  ام  (.116  ،لیندالف) و هدف تحقیق محقق گردد شده اشباعكه مسئله،  یابد میادامه 

اصل اشباع محقق نشده بود در نوبت بعدی با سه نفر دیگر نیز مصاحبه  كهازآنجام و یمصاحبه انجام داد

 های پرسشمصاحبه بر اساس  های سؤال .شدم و بدین ترتیب ده مصاحبه برای این پژوهش انجام یكرد

 شده انجام های مصاحبه ازآنجاكههمچنین . تحقیق و با توجه به نظریه استفاده و خشنودی طراحی شده بود

دیگری نیز از  های سؤال ها مصاحبهبود، در جریان  ساختاریافتهكیفی از نوع نیمه  های مصاحبه

و نحوه انجام مصاحبه  ها سؤالقبلی  های مصاحبهو همچنین با توجه به انجام پرسیده شد  شوندگان مصاحبه

تعدادی از . ی انجام شدهای متفاوتدر مکان ها مصاحبه. آید به دست تری دقیقتا نتایج  شد میتغییر داده 

و تعدادی نیز در  شوندگان مصاحبهل تماعی دانشگاه تهران، برخی در منزدر دانشکده علوم اج ها مصاحبه

تا  گذاشتیم می شونده مصاحبهانتخاب مکان انجام مصاحبه را به عهده  ام. خوابگاه دانشگاه تهران انجام شد

گفتگوهای  صورت به ها مکاندر تمام این  ها مصاحبهو  وی هنگام مصاحبه بیشتر احساس راحتی بکند

 .طبیعی انجام شد كامالً های محیطدوستانه و در 

 

 ها یافتهتحلیل 

بهره برده  مقایسه دائمیاز روش  اند آمده به دست ها مصاحبهكه از  هایی یافتهدر این بخش برای تحلیل 

، ص 0681ویمر و دومینیک، )استراوس معرفی شد اولین بار توسط گالزر و مقایسه دائمی، روش  .شده است

 :این روش شامل چهار مرحله است (.055

 معین های دستهمقایسه و قرار دادن وقایع در  -0

 ها دستهتدقیق و پاالیش  - 

 ها دستهمشترک میان  های مضمونبرای یافتن انواع روابط و  وجو جست -6

 (.مانه) منسجمدر یک ساختار نظری  ها دادهساده كردن و تركیب  -1

تحقیق را  سؤاالتپاسخ  ها یافتهتا با استفاده از  كنیم میبا توجه به این روش در ادامه این بخش تالش 

 .میمشخص كن

 

 :1پرسش فرعی تحقیق 

در مورد دالیل و نیازهایی كه موجب عضویت و ادامه حضور  ها مصاحبه بندی دستهكه از  ای یافتهاولین 

احساس  ها شبکهپیش از عضویت در این  ها آناین است كه  ،شود می پالسگوگلو  بوک فیسكاربران در 

ترغیب  ها شبکهرا به عضویت در این  ها آنعمده دو دلیل  طور بهو  اند نداشته ها شبکهنیازی نسبت به این 

 :كرده است

 نسبت به شبکه جدید كنجکاوی -1

 میراث بری -2
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بوده  ها آن، كنجکاوی پالسگوگلبرای عضویت در  ها آناذعان داشتند كه دلیل  شوندگان مصاحبهاغلب 

خب وقتی یه شبکه جدید میاد و همه در موردش صحبت می كنن، آدم » :گوید میمهدی در این مورد . است

اولش كه » :گوید میحمید هم در این مورد . «ترغیب میشه بره ببینه این شبکه چیه و با قبلیا چه فرقی داره

اینکه  خصوصاًاعالم شد گوگل میخاد شبکه اجتماعی ایجاد كنه همه مشتاق شدند ببینند این شبکه چیه و 

رقابت گوگل با « .منم از همون اول رفتم عضو شدم تا در جریان باشم. چه شکلیه بوک فیسدر رقابت با 

اینکه شنیدم گوگل در  محض به» :كند می، دلیلی است كه سروش نیز در صحبت خود به آن اشاره بوک فیس

بر  بوک فیسكه سیطره  كردم میاحساس  اوالً. علت هم واضح بود. است شاد شدم بوک فیسپی رقابت با 

اجتماعی دارد حالتی شبه انحصاری یافته و اینکه بدانی عضوی از  های شبکهكاركردی كه اینترنت در عرصه 

های به همین دلیل در همان روز. ه استو حقارت همرا یک نظام انحصاری هستی، با نوعی احساس وابستگی

 «.آغاز به كار كند در آن عضو شدم رسماً پالسگوگلنخست و پیش از آنکه 

یه  خصوصاًبدونی یه شبکه جدید اومده و  اساساًاینکه »حامد نیز در این مورد اذعان داشت كه 

آدم دوس داره  طبیعتاًرقابت كنه، خب  ای وابستهكه اینهمه بش  ای شبکههم باشه كه میخاد با  هایی زمزمه

اینکه  خصوصاً، عضو شدم پالسگوگلمنم واسه همین رفتم توی . ببینه چه شکلیه و چه چیزایی داره

حسنا هم  «.برای آدم نداره هی آدم وسوسه میشه بره ببینه چه خبره ای هزینه تقریباً ها شبکهعضویت تو این 

را دلیل عمده عضویت خود در این شبکه  پالسگوگلنجکاوی در مورد چیستی مانند اغلب اعضای نمونه ك

من اول از دوستام شنیده كه گوگل یه شبکه اجتماعی درست كرده، بعدشم كه میلش از طرف » :اعالم كرد

هم صادق بوده  بوک فیساما كنجکاوی در مورد « .خود گوگل برام اومد رفتم عضو شدم تا ببینم چه خبره

كه داشتم زیاد دوست نداشتم وارد اینترنت و اینا  هایی مشغلهمن، با توجه به » :گوید میمهین  مثالًاست، 

خیلی در مورد  ای برههاما تو یه . اجتماعی خیلی كم بود های شبکهاطالعاتم در مورد  خصوصاًبشم، 

. بوک فیسبیام توی  همین باعث شد كه اصالًبود و  بوک فیسحرف از  جا همه، راستش شنیدم می بوک فیس

نیز در این  مهسا« .ازش سر در بیارم و ببینم چیه كه اینهمه در موردش حرف می زنن خواستم میچون 

، چون كارم رو با كنم نمینباشن احساس خالئی  ها شبکهو این  بوک فیس اگهمن االنم » كه گوید میمورد 

تو در  اگهمیل و مسنجر و وبالگ راه میندازم، اما وقتی همه دوستات در مورد یه چیزی صحبت می كنن، 

یه چیزی كمه و همین احساس باعث شد بیام توی موردش چیزی ندونی باعث میشه احساس كنی كه 

 «.بوک فیس

این  از دیدی ماركسیستی، سروش. عالوه بر كنجکاوی دلیل دیگری نیز وجود دارد بوک فیسدر مورد اما 

هم  651علت ورودم به . كردم میاستفاده  651راستش من اول از یاهو » :دلیل را به بهترین نحو بیان كرد

بسته شد، من  651وقتی كه یاهو ! مکرر دوستان بود و بعد دیدم عجب اعتیاد مسرت بخشیه های دعوت

مثل بسیاری  دقیقاًاجتماعی،  های شبکه! دلیل خاصی برای ورود بهش نداشتم. فعال شدم بوک فیسدر  مالًع

بهشون نیست، اما همیشه ازشون استفاده  ای حیاتیهیچ احتیاج . مانند میدیگه  داری سرمایهاز محصوالت 

شه كه استفاده از آن نوعی احساس نیاز موجب می مرور بهولی درست مثل باقی این محصوالت، . می شه

یک دایركتوری بسیار كامل از دوستان و آشنایان است  بوک فیسكه  دانم میامروز . محصول تداوم پیدا كند

نیز این دلیل را  رضوانه «.استفاده كنم بوک فیسو هرگاه به تماس با این اشخاص نیاز داشته باشم، قادرم از 
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آشنا  بوک فیسن از طریق دوستانم با م» :وی گفت. هددقرار می تأییدمورد  بوک فیس در مورد ورودش به

 یاجتماع های شبکهبه  مند عالقهدوستانم كه  کی ازی سابقاً. مستقیمی از آن نداشتم تجربهشدم و خودم 

ق كرد كه در یرا هم به من پیشنهاد كرده بود مرا تشو 360 است و عضویت اوركات و كلوب و یمجاز

 «.تشکیل صفحه بدهم بوک فیس

علوم  رشتهدر جمع دوستان ما كه » :شود میترغیب توسط دوستان، دلیلی است كه لیال نیز آن را متذكر 

ثبت اون لحظات رو در . ای حرفهبا دوربین . كرد میارتباطات می خونیم یکی از دوستان عکاسی هم 

برو تو  گفت میرو ایمیل كن  ها عکس گفتم میو من هر وقت بهش  گذاشت میبه اشتراک  بوک فیس

. رو شنیده بودم بوک فیسقبل از اون هم اسم . بیاندازیرو راه  بوک فیستا بری  فرستم نمی. ببین بوک فیس

تا وقتی كه » كهمورد معتقد بود  نحامد نیز در ای« .رفتم نمیاما به دلیل مشغله و فیلتر و این حرفا سراغش 

بسته شد من عضو  651بسته نشده بود من دلیلی برای ترک اونجا نداشتم ولی وقتی یاهو  651اهو ی

بهش  كم كمخوشم نمی اومد و كار باهاش برام سخت بود اما  بوک فیساوایل خیلی از  اتفاقاً. شدم بوک فیس

را دلیل عضویت در  تر قدیمی های شبکهزهرا نیز در این مورد ترغیب دوستان و عضویت در  «.عادت كردم

توییتر و فرندفید بودم  های شبکهعضو  بوک فیستوی دوره كارشناسی قبل از اینکه برم » :داند می بوک فیس

 88هم آشنا شده بودم منتها سال  بوک فیسهام باهاشون آشنا شده بودم با  ای هم دانشکدهكه از طریق 

 «.شدم بوک فیسعضو 

به . نامد می بریمیراث، آن را ها رسانهكوایل در تحلیل مخاطبان این دلیل در واقع چیزی است كه مک

-مک) آنبری یعنی انتقال بخشی از مخاطبان یک برنامه به برنامه بالفاصله بعد از ، میراثكوایل مکاعتقاد 

در مورد  وضوح بهببینیم كه این امر  توانیم می شوندگان مصاحبه های گفتهو ما با توجه به ( 0681كوایل، 

یکی از دالیل  بگوییم كه توانیم می ها مصاحبهرخ داده است و با توجه به  بوک فیسو  پالسگوگلعضویت در 

 كاربرانبری به معنی انتقال بخشی از بری است، میراثاجتماعی جدید میراث های شبکهعضویت كاربران در 

 .به شبکه اجتماعی جدید تر قدیمیشبکه اجتماعی 

احساس نیازی  ها آننتیجه گرفت كه قبل از عضویت كاربران،  توان میمجموع این دالیل  بنابراین از

 های خشنودیدلیل این وابستگی نیز به . اند شدهوابسته  بوک فیسبه  تدریج بهاما بعد از عضویت  اند نداشته

 .كه در پرسش فرعی دوم تحقیق مطرح شده است گردد برمیاجتماعی مجازی  های شبکهاز  شده كسب

 

 :2پرسش فرعی تحقیق 

، بوک فیسته شدن و ماندن در برای وابس كاربراندلیل  ترین مهماین است كه  آید برمی ها مصاحبهآنچه از 

یکی از دالیل ماندنشان در  شوندگان مصاحبهتمامی  تقریباً كه طوری به .ارتباط آسان با دوستان است

دلیلم در اوایل بیشتر آشنایی با » :گوید میزهرا در این مورد . ستانشان اعالم كردندورا ارتباط با د بوک فیس

كه از  خواهم میارتباطیم هست و  های شبکهگسترش دادن  ام انگیزهحاضر  در حالیه محیط دیگه بود ولی 

یوند نش را به مسائل اجتماعی پور دوستالیال نیز در این مورد حض« .این طریق با دوستانم در ارتباط باشم

یه  عنوان بهبه كنار این دلیلی هم هست كه شرایط امروز جامعه برای من  ها این همهاما » :گوید میو  زند می

یه . یه جورایی برام مفرح هست ها دغدغهمن رو جدا میکنه از تمام این  بوک فیس. جوان حوصله سر بر هست
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نیت . كنیم می، نظرهامون رو میگیم و بحث زنیم میهم  سروكلهجورایی تو یه فضای مجازی با دوستان تو 

كه داره خالء هایی كه جامعه ایران داره و چیزهایی كه من نیاز  فعالًسازندگان این شبکه هر چی كه باشه 

و ارتباطات گسترده اما با تمام زیادی دارم  های دوستمن . دارم و به دست نمی یارم رو تا حدی بهم میده

خوام كه می هرزمانیكه در  ده نمیمشغله به من اجازه  همه ایناین احواالت این ارتباطات در دنیای امروز با 

عمومی رو برای من اجرا میکنه،  حوزهاین زمان و فضا رو شکسته و یه جورایی نقش  بوک فیس. برقرار بشه

 «.رش جمع میشن و نظر میدندرست مثل میدون یه شهر كه همه دو

 درآیندجدید  ای شبکهكه تنها در صورتی حاضرند به عضویت  كردند میاعالم  ، همچنینشوندگان مصاحبه

من تا وقتی كه » :حمید در این مورد گفت. مهاجرت كنند و در آنجا عضو شوند ها آنكه دوستانشان نیز به 

گوگلاغلب دوستام توی  اگه مثالًاما . عضو نمیشم های دیگباشن، توی شبکه  بوک فیسدوستام همه توی 

مهدی نیز در این مورد « .فعال باشن و اونجا كارهاشون رو انجام بدن، خب بالطبع من هم میرم اونجا پالس

اما من تو این . الگنت مثالًمگه االن كم شبکه اجتماعی داریم؟ اینهمه هست،  اصالً» :عقیده داشت كه

 سازم مییه شبکه جدید بیاد اون تو هم یه اكانت  اگه. توش فعال نیستم اصالًت دارم و فقط یه اكان ها شبکه

 كنم میجایی باشه كه دوستام توش فعال باشن منم اونجا فعالیت  اگهاما خب . ولی فعالیت نهكه باشم توش 

نه، من فک » :مهسا نیز معتقد است كه «.و اینم بستگی به امکاناتی داره كه یه شبکه جدید داشته باشه

 اگهاما خب  .توی یه شبکه جدید عضو بشم چون بعید میدونم چیز جدیدی واسه عرضه داشته باشه كنم نمی

 «.منم اونجا عضو میشم دارم برن اونجا، بوک فیسكه تو  ای فعلیهمه دوستای 

 

 پرسش اصلی تحقیق

 شوندگان مصاحبهاغلب . پاسخ پرسش اصلی تحقیق را بیابیم توانیم میهستیم كه  ای مرحلهاكنون ما در 

در حال حاضر در  ، اعالم كردند كهپالسگوگلعدم حضور دوستانشان در  خصوصاًبا توجه به دالیل باال، و 

من » :گوید میرضوانه در این مورد  .دهندانجام نمیو فعالیت خاصی در آنجا  ویت دارندعض صرفا پالسگوگل

برام جالب بود، االنم خیلی ازش راضی  بوک فیستوی گوپس چندان فعال نیستم و فقط اوایل رقابتش با 

محمد در این مورد  «.اونجا فعال نیستن اصالًاینکه دوستام  خصوصاًنیستم و بنظرم چندان جالب نیست و 

اكانت رو هم ساختم كه از  .كنم نمیرو ساختم و هیچ فعالیتی توش  پالسگوگلمن فقط اكانت » :گوید می

 اصالًبرام سخته و بنظر من  پالسگوگلن با كاركرداینقد » :كه گوید میمهسا نیز « .قافله عقب نمونم، همین

گوگلبا » :گوید میزهرا نیز « .جوری كه دیگه رغبتی ندارم برم توش. خیلی پیچیده است پالسگوگلاین 

فقط میرم گه گاهی ببینم ملت چی می نویسن، فقط همین یعنی در مجموع كار خاصی  كنم نمیكار  پالس

 «.باهاش ندارم

خودش هی از طرف  پالسگوگل .میل داشتممن جی» :را بیشتر توضیح داده است مسئلهلیال این  

دم و حتی در اومدنش رو شنیده بو های زمزمه پالسگوگلالبته از قبل از اومدن . داد می نامه دعوتدوستان 

بیشتر هست و  بوک فیساز  پالسگوگلیک نشست تخصصی در این مورد شركت كردم و دیدم كه امکانات 

هستم و بیشتر با  تر راحت بوک فیسدوستان رو میده اما با تمام این احواالت من با  بندی ردهامکان 

فعالیتی درش  شخصاًو  كنم میرو فقط زمانی كه پیغامی برام بیاد چک  پالسگوگل. كنم میكار  بوک فیس
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روزی چند بار مثل بچم . كنم میكار  بوک فیساما مثل یه معتاد با  كنم میگه گاهی با گوگل باز كار  .ندارم

 :اما سروش بگونه ای دقیق این مسئله را توضیح داد «.حتی دیزاین صفحش رو دوست دارم. زنم میبهش سر 

گوگلكمتر نشده و در عوض  ابداً بوک فیسبه  ام وابستگیخودم شاهد بودم كه  زدگی شگفتعلیرغم  من»

علت  كنم میفکر . ، با وجود رویکرد مثبتی كه نسبت به آن داشتم، مهجور و مطرود مانده استپالس

چیزی . اول اینکه یک شبکه اجتماعی، به یک محفل مکانی شباهت دارد: دو ریشه داشته باشد تواند می

، با مألوفپاتوق این است كه در فضایی یک از جمع شدن در  ها انسانقصد . شاپ كافیشبیه به یک 

ا به هر حال اگر متصدی این پاتوق اندكی بدخلق باشد و ی. وارد تعامل شوند مألوفتکراری و  هایی انسان

شما  عمالًمکان  دراندلیل دیگر شما نقدی بر فضای عمومی آن داشته باشید، اما حضور دوستان و آشنایان 

 ای كافه پالسگوگل. چنین است دقیقاًهم  السپگوگلمسئله در مورد . كند میرا به حضور در آن پایبند 

 تر پیشاما واقعیت این است كه شما . شده تأسیس( گوگل) شمااست مدرن و شیک كه از سوی معتمدین 

دیگر این است كه فضای مجازی مانند  نکته - . اید كردهبزرگ دوستانتان را در مکانی دیگر مجتمع  حلقه

( تعامل) اندركنشزمانی كه شما به . كند میرموز خویش را بر كاربر مکشوف  مرور بههر ابزار سایبری دیگر، 

مسئله در . د، عادت كردن به فضای مجازی جدید اندكی دشوار خواهد بودبا یک فضای مجازی خو گرفتی

كه فضا و منطق تعامل با یاهو  كردم میاحساس  بوک فیسدر ابتدای ورود به . چنین بود دقیقاًهم  651مورد 

بود  تعطیل نشده 651با من همراه بود و اگر  ها ماهاین احساس تا . بوده است تر منطقیو  تر آسانبسیار  651

 «.بازگرداند مألوفمجدا كرده و به شبکه اجتماعی  بوک فیسمن را از  توانست میهمین عامل 

 ترین مهم گفت كه حضور دوستان كاربر توان میفرعی تحقیق،  های پرسشو پاسخ  ها یافتهبا توجه به 

 ها مصاحبهالبته با توجه به  .شود میدیگر  های شبکهدلیلی است كه موجب ترجیح یک شبکه اجتماعی بر 

دوستان  كه درصورتیبنابراین   .كه منظور دوستانی است كه كاربر در دنیای واقعی دارد استالزم به تذكر 

گفت كه كاربر نیز به شبکه جدید  توان میزیاد  احتمال بهبه یک شبکه اجتماعی دیگر كوچ كنند،  كاربر

ر اینکار را انجام ندهند، كاربر نیز در شبکه قبلی خود خواهد دیگر دوستان كارب كه درصورتیخواهد رفت و 

تا كاربر به یک شبکه اجتماعی وابسته  شود میبنابراین حضور دوستان كاربر، در عین اینکه موجب . ماند

تا كاربر در صورت مواجهه با یک شبکه جدید، دست به انتخاب زده و یک  شود میشود، همچنین موجب 

 .ترجیح دهد شبکه را بر دیگری

 

 گیری نتیجهبحث و 

عمده به دو دلیل  طور بهگفت كه اعضای نمونه  توان می ها مصاحبه های یافتهدر مجموع، با توجه به 

جدید  های شبکهبری، نسبت به عضویت در میراث مسئلهكنجکاوی نسبت به شبکه جدید و همچنین 

، كنند نمیكاربران پیش از پیدایش یک شبکه اجتماعی نسبت به آن احساس نیاز . كنند میاجتماعی اقدام 

گی با اضافه شدن دوستانشان نسبت به آنجا احساس وابست خصوصاًزمان و  مرور بهاما با عضویت در آن 

 .دیگر نقش اساسی دارد های شبکهو این امر در ترجیح یک شبکه اجتماعی بر  كنند می

كاربران عضو  بایست نمی( 0683 ،نوری خواجه) شونبکتخاب رسانه جدید بکر و با توجه به مدل ان

شوند، زیرا تمام نیازهایی  پالسگوگلعضو  بایست نمیدر این تحقیق، كاربران  مثالً  .جدید شوند های شبکه
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به وجود شبکه اجتماعی دیگر نیازی حس  ها آناست و  شده میمرتفع  بوک فیسدر  اند كرده میكه احساس 

گوگلصفر عضویت در  تقریباًكه در این مورد وجود دارد، هزینه بسیار پایین، و  ای مسئلهاما . اند كرده نمی

، كاربران به استنیاز و هزینه هر دو پایین  ازآنجاكهبنابراین بر اساس نظریه بکر و شونبک . است پالس

 بوک فیسبه  پالسگوگلاما عضویت صرف به معنای ترجیح  ،ورزند می مبادرت پالسگوگلعضویت در 

 .نیست

و یا  بوک فیسبه معنای جایگزینی آن با  لزوماً اعضای نمونه، برای پالسگوگلعضویت در ، دیگر عبارت به

 پالسگوگلو تنها یک حساب كاربری در  تنها نهاغلب اعضای نموبلکه . فعالیت مداوم و مستمر در آن نیست

 03بر نظریات كاون هاوس و یانگ تأكیدیاین نتیجه در واقع . و فعالیت مستمری در آن ندارند اند گشوده

اجتماعی با  های رسانهدر رابطه با استفاده كاربران از ( همان)كاون هاس و یانگ ، است( 661، ص 101 )

اول اینکه كاربران تنها از یک شکل از : اند دادهیه استفاده و خشنودی، دو گرایش را تشخیص ازنظراستفاده 

عالقه دارند تا از یک مجموعه از این ابزارها برای ارتباطات  ها آنبلکه  كنند نمیاجتماعی استفاده  های رسانه

بلکه  كنند نمی ها رسانهكه كاربران یک رسانه جدید را جایگزین دیگر  دهد میبهره بگیرند، این گرایش نشان 

دوم، كاربران گرایش دارند كه از ابزارهای جدید بهره بگیرند و . دهند میگر مورد استفاده قرار را با یکدی ها آن

بخشی از فهرست وسایل ارتباطی خود اقتباس كنند و این یکی از دالیل رشد سریع  عنوان بهرا  ها آن

 . اجتماعی مجازی است های شبکه

 

 

 

  

 

 

  
 

 دالیل ترجیح به عضویت در شبکه های اجتماعی. 6مدل 

 

كنجکاوی  شود میعواملی كه در ابتدا موجب عضویت كاربران در یک شبکه اجتماعی  این مطالعه،طبق 

كاربران پس از عضویت در شبکه اجتماعی و با گذشت زمان   .بری استمیراث لهامسنسبت به شبکه جدید و 

  .كنند میدیل تب« پاتوق مجازی»و به گفته سروش، آنجا را به یک  یابند میدوستان خود را در آنجا 

 كه طوری به. است، حضور دوستان كاربر دیگرشبکه اجتماعی به شبکه اجتماعی  عامل ترجیح یک ترین مهم

دوستانشان از شبکه اجتماعی قدیمی به شبکه اجتماعی  كه درصورتیكه تنها  اند گفتهاغلب اعضای نمونه 

 .(6مدل ) جدید بروند، حاضرند كه اینکار را انجام دهند

اجتماعی مجازی باشد و همچنین  های شبکهعاملی راهگشا برای درک رفتار كاربران  دتوان میاین نتیجه 

جدید در پی موفقیت باشد، عالوه بر ارائه امکانات و كاربردهای جدید بایستی راهی برای  ای شبکهاینکه اگر 

به  كنجکاوی نسبت

 شبکه جدید

 میراث بری
عضویت در شبکه 

 اجتماعی جدید

 حضور دوستان كاربر
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كاربر ببیند كه دوستانش در حال ترک شبکه قدیمی اگر كوچ دسته جمعی كاربران فراهم كند، یعنی اینکه 

گفت كه افزایش  توان مییکی دیگر از نتایج این تحقیق  عنوان به  .خواهد رفت ها آنهستند و او هم به دنبال 

 های شبکهو ترجیح آن به  كمی كاربران یک شبکه اجتماعی، به معنای افزایش فعالیت كاربران در آن

اجتماعی عالوه بر معیارهایی نظیر تعداد كاربران  های شبکهنیست و بنابراین در ارزیابی  اجتماعی دیگر

نیز  آنهاو میزان تعلق و وابستگی  كنند می در یک شبکه اجتماعی صرف ها آنبایستی به میزان زمانی كه 

در تشخیص ترجیح دادن آن  در یک شبکه اجتماعی عامل مهمی كاربراندر واقع كیفیت حضور  . توجه كرد

در مورد مخاطبان تلویزیون چهار ( 85 .، ص0681) كوایلكه مک طور همان  .است دیگر های شبکهشبکه بر 

گفت  توان می، دهد میبه برنامه یا كانالی خاص تشخیص  بودن معیارهای كیفیت مخاطب عنوان بهعامل را 

م كه در این یامیدوار ماكیفیت كاربر بودن نیز تعیین گردد و  تر وسیعكه بایستی با انجام تحقیقات بیشتر و 

  .میم اندكی از این كار را انجام داده باشیتحقیق توانسته باش
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