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هاي مختلفی که کـاربران جـوان در اسـتفاده از     اجتماعی و اهداف و انگیزه هاي رسانه روزافزون به رشدبا توجه 

هـاي   هـاي کـاربران جـوان ایرانـی رسـانه      ها دارند، پژوهش حاضر با هدف شناسایی اهداف و انگیزه این رسانه

ایـن   ،در واقـع . ه اسـت هاي گوناگون این کاربران جـوان انجـام شـد    اجتماعی و همچنین مشخص ساختن سنخ

پرسشـنامه  توزیـع  یافتـه و   ساخت گیري از تکنیک مصاحبه نیمه پژوهش با استفاده از یک رویکرد ترکیبی و بهره

در پی  نفر از کاربران جوان ایرانی در پنج شهر اصفهان، تبریز، تهران، مشهد و ساري 2100ساخته در بین  محقق

مهمتـرین  هـاي تحقیـق حـاکی از آن اسـت کـه       یافته. اعی بوده استهاي اجتم شناسی کاربران جوان رسانه سنخ

کسـب اخبـار و اطالعـات،    : از عبارت انـد هاي اجتماعی  هاي کاربران جوان در استفاده از رسانه اهداف و انگیزه

 یابی جدید و ارتباط با دوستان قدیمی، تشکیل گـروه  ها، دوستهمکالسیبرقراري ارتباط با دوستان، آشنایان و 

هـاي دوسـتان    ها و فعالیـت  ها و امکانات دیگر، بیان احساسات و عواطف خود، دیدن عکسو شرکت در بحث

خود، آشنایی با سبک ارتباطات مدرن و مجازي، پیگیري و دنبال کردن مباحث مورد عالقه خود، گوش دادن به 

گذرانی و فرار از مشکالت  قتگذاري هر گونه ویدئو، عکس، کلیپ، تفریح و سرگرمی و و موسیقی، به اشتراك

تـوان بـه هشـت گـروه فعـاالن،       هاي پژوهش نشان داد که کاربران جوان ایرانی را می سایر یافته .زندگی روزمره

  .جویان تقسیم نمود نگاران و سرگرمی گران، هرزه ها، مباحثه جویان، دانلودگران، خبرخوان منفعالن، رابطه

  هاي اجتماعی مجازي شبکه شناسی و سنخهاي اجتماعی،  رسانه :گان کلیديواژ
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 مقدمه

ها نفر  اند؛ به طوري که میلیون هاي اجتماعی با محبوبیت کم نظیر جهانی رو به رو شده هاي اخیر رسانه در سال

تحول عمیقی در فضاي زیست  در واقع بعد از ظهور وب،. کنند میها استفاده  از سراسر دنیا از این رسانه

هاي سنتی سایه افکند و موجب شد تا افراد روابط انسانی، نوع همکاري،  اي پدید آمد که بر فضاي رسانه رسانه

ها ایجاد یا  اي و بسیاري امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي خود را در بستر این شبکه وابستگی حرفه

  .)2: 2006اندرسون، ( کنند دنبال می

 تلویزیون و رادیو مانند هاي قدیمی رسانه مخاطبان یک هیچ رشد با اجتماعی هاي رسانه و اینترنت کاربران رشد

 350و  میلیارد سه از بیش به آن شدن همگانی از سال 20 حدود گذشت با اینترنت کاربران نیست؛ قابل مقایسه

 رشد نیز هاي اجتماعی رسانه آمار. رسیده است 2014درصد در سال  3/42جهانی  نفوذ با ضریب میلیون نفر

 وب دومین گوگل از بعد حاضر در حال که بوك فیس کاربران تعداد ،نمونه براي .دهد نشان می را توجهی قابل

میلیون نفر در  350حدود یک میلیارد و  به آن، اندازي سال از راه 10با گذشت  است، جهان بازدید پر سایت

 استفاده آن از اینترنت جهانی کاربران از درصد 46حدود  و درصد رسیده 19نفوذ جهانی با ضریب  2014سال 

 اضافه بوك و فیس اینترنت جهانی نفوذ ضریب درصد به 2طور متوسط  به سال هر در دیگر، به عبارت . کنند می

میلیون  46ایران  در جهانی شبکه که این است آن بیانگر نیز ایران در اینترنت از استفاده آمارهاي .است شده

 بیش و کم نیز ایران در اجتماعی هاي رسانه کاربران تعداد. دهد درصد را نشان می 58نفوذ  ضریب که کاربر دارد

  ).39: 1394ذکایی و حسنی، (است  آن از باالتر در مواردي و جهانی آمار مشابه

و پدیدار   پویاییدلیل شدن، به  فراگیرباال در گسترش و   سرعتبرخورداري از رغم  اجتماعی علی هاي اما رسانه

هاي سنتی  ت به دیگر رسانهبهاي اجتماعی به روز، از چرخه عمر متفاوتی نس شدن انواع و اقسام رسانه

 ،از این رو .شان دارد بستگی مستقیمی به کاربرانهاي اجتماعی  رشد و افول رسانه ،عدر واق. برخوردارند

هاي اجتماعی از اهمیت زیادي برخوردار  در استفاده از رسانه آنهاها و اهداف  انگیزهنوع کاربران و شناسایی 

ها به ویژه  به مطالعه آثار و پیامدهاي این رسانه بیشترهاي صورت گرفته در کشور  ، پژوهشبا این حال. است

، )1393برات دستجردي،  ؛1392، قبادي و مهري ؛1391پور،  عدلی(هویت  روي هاي اجتماعی مجازي بر شبکه

 ،)1394زاده اقدم و همکاران،  ؛ رسول1391؛ شاهنوشی و تاجی، 1391بشیر و افراسیابی، (سبک زندگی 



3 

 

، انصاريعبداللهیان و (سرمایه اجتماعی و  )1392؛ مزینانی، 1392؛ بینام، 1391قاسمی و همکاران، (دینداري 

شناسی کاربران جوان  لذا خأل مهمی در خصوص سنخ .اند پرداختهکاربران  )1394پور و همکاران،  عدلی؛ 1392

صدد پاسخگویی به سواالت زیر  پژوهش حاضر دربر این اساس، . هاي اجتماعی وجود دارد ایرانی از رسانه

  : است

  کنند؟ می دنبال ها این رسانه از استفاده در را اهدافی و ها انگیزه اجتماعی چه هاي رسانهجوان ایرانی  کاربران - 

  شناسایی کرد؟توان  را می اجتماعی هاي رسانهایرانی  کاربران جوان از هایی گونه چه - 

  پیشینه پژوهش

نگرش کاربران جوان ایرانی به "عنوان  با اي در مطالعه) 1391( شزاده اقدم و همکاران هاي پژوهش رسول یافته

کسب (، شناختی )سرگرمی و تفریح(نیازهاي عاطفی  ، حاکی از آن است که بین"هاي اجتماعی مجازي شبکه

. هاي اجتماعی مجازي رابطه معناداري وجود دارد ، اجتماعی و تمایل به استفاده از شبکه)اخبار و اطالعات

عاطفی، :  از عبارت اند ترتیببه و این نیازها  رداي کاربران تفاوت وجود دا بین نیازهاي رسانه ،همچنین

  .سیاسی شناختی، اجتماعی و

هاي  هاي عضویت جوانان شهر تهران در شبکه در پژوهشی به بررسی اهداف و انگیزه) 1391(شهابی و بیات 

کاربران به منظور تسهیل روابط فعلی، احیاي  بیشتردهد که  ها نشان می هاي آن یافته. اند اجتماعی مجازي پرداخته

هاي اجتماعی مجازي را  اند و فضاي شبکه آورده ارتباطات قدیمی، ایجاد و حفظ ارتباطات دوستانه بدان روي 

 .دانند سیاسی نمی

ر هاي کاربران د بررسی انگیزه"شان با عنوان  در مطالعه )1392(زاده عراقی  هاي پژوهش ذوالقدر و قاسم یافته

، حاکی از آن است که ")بوك مطالعه موردي کاربران شبکه اجتماعی فیس(هاي اجتماعی  استفاده از رسانه

  .کنند بوك استفاده می کاربران براي رفع نیازهاي اجتماعی و کسب هویت شخصی از شبکه اجتماعی فیس

 اجتماعی هاي شبکه تأثیرات بررسی"عنوان  با اي  در مطالعه) 1392(فر و همکاران  هاي پژوهش سلطانی یافته

 آزادي و تسهیم اطالعات مانند عواملی که است این بیانگر ،"ها شبکه این به گرایش اعضا بر توییتر و بوك فیس

 ،همچنین. دارد تأثیر ها شبکه به این گرایش در توییتر و بوك فیس هاي شبکه در اطالعات آزاد جریان و ارتباط در
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 هاي شبکه به گرایش موجب بومی هاي اجتماعی شبکه نبود ها، رسانه رقابتی فضاي در که دهد می نشان نتایج

  .شد خواهد بیگانه مجازي اجتماعی

هاي اجتماعی در بین  بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده از شبکه"اي با عنوان  در مقاله) 1394(زاده  مکی

واقعیات و تعامل اجتماعی از عوامل تاثیرگذار بر  ، نشان داد که درك لذت، فرار از"دانشجویان دانشگاه یزد

  .هاي اجتماعی است قصد استفاده کاربران از شبکه

هاي اجتماعی مجازي در ایاالت  نیز در پژوهشی پیرامون علل گرایش کاربران به شبکه) 2007( ١لنهارت و مدن

ها شامل  حات جوانان در این شبکهاي دارند و صف هاي شبکه درصد نوجوانان پروفایل 55متحده، نتیجه گرفتند 

هاي  یافته. کشد هایی است که رفتار آنان را به تصویر می خودگشودگی قابل مشاهده، ساده، صمیمانه و تعامل

ها براي حفظ روابط با دوستان کنونی  هاي اجتماعی، از این شبکه درصد کاربران شبکه 91دهد که  ها نشان می آن

ها  درصد به دنبال حفظ روابط با کسانی هستند که با آن 82ا رفت و آمد مکرر دارند و ه کنند که با آن استفاده می

هاي  هاي مجازي براي ایجاد و پیگیري طرح درصد آنان از این شبکه 72که  ضمن این -رفت و آمد ندارند

 .گیرند اجتماعی بهره می

هاي  بر مشارکت کاربران در شبکه جنسیتنیز حاکی از آن است که ) 2007( ٢و الیسون هاي پژوهش بوید یافته

ها  پسران جوان نسبت به دختران جوان تمایل بیشتري به فعالیت در شبکه. گذارد اجتماعی مجازي تاثیر می

سال خود براي تعامل  اما دختران با سنین باالتر نسبت به پسران با سن باالتر، دو برابر بیشتر از دختران هم ،دارند

مند به مالقات افراد جدید هستند و دختران بیشتر از  یابند و کمتر عالقه ها حضور می بکهبا جنس مخالف در ش

  .ها براي ارتباط با دوستان خود هستند مند به استفاده از این شبکه سال خود عالقه پسران هم

مطالعه رفتار ، با "کنند هاي اجتماعی استفاده می چرا مردم از شبکه"در پژوهشی با عنوان ) 2011( ٣لین و لو

هاي اجتماعی متوجه شدند که عامل لذت بردن و سودمندي و همساالن در استفاده از  کاربران وب و شبکه

  .هاي اجتماعی تاثیرگذار است شبکه

بندي  بوك براي مفصل استفاده از فیس«در رساله دکتري خود تحت عنوان ) 2012( ١هاي پژوهش ابنی کُرن یافته

بوك به دالیل  حاکی از آن است که دانشجویان از فیس ٢در بین دانشجویان دانشگاه دیتن» خود و حفظ اجتماع

                                                           
1 Lenhart & Madden 
2 Boyd & Ellison 
3 Lin & Lu 
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مختلفی همچون ایجاد اجتماعات مجازي، تقویت روابط، کسب هویت شخصی، حفظ حریم خصوصی، افزایش 

 .کنند رمایه اجتماعی، کسب منزلت فرهنگی و اجتماعی، انتقاد از دوستان و دانشکده خود، استفاده میس

کسانی که استفاده (هاي اجتماعی را در پنج دسته منفردها  در پژوهش خود کاربران رسانه )2010( ٣برانتزیگ

کنند، اما مشارکت و تعاملی با دیگر  ها استفاده می کسانی که از رسانه(کنندگان  ، کمین)ها دارند کمی از رسانه

شان  ل و ارتباط با دوستان و خانوادهبراي تعام بیشترهاي  کسانی که از رسانه(ها  کننده ، اجتماعی)کاربران ندارند

ها  و پیشرفته) کنند ها استفاده می براي بحث و گفتگو از رسانه بیشترکسانی که (، بحث کنندگان )کنند استفاده می

بندي نموده  طبقه )کنند استفاده می... ها هچون بحث کردن، تعامل و ها اغلب براي تمام هدف کسانی که از رسانه(

 .است

  نقش«: دستههاي اجتماعی را در هفت  مجازي شبکه دنیايکاربران  نیز) 2014( ٤برنگمن هاسونه و

، »جستجوگران دوستی«، »جستجوگران موفقیت«، »برداران بهره«، »جستجوگران برقراري رابطه«، »کنندگان بازي

 .اند بندي کرده طبقه» ها فراري«، و »گیران کناره«

یک : هاي اجتماعی بندي پروفایل کاربران رسانه طبقه"وهشی با عنوان در پژ) 2015(و همکارنش  ٥وسیلیدیس

سه دسته کلی در هاي اجتماعی را  کنندگان رسانه نفر از کاربران، استفاده 270 بر روي "رویکرد جامع

ند ا درصد از کاربران 27که شامل  »جستجوگران ارتباط«درصد کاربران هستند،  27که شامل » جویان اطالعات«

  .، تقسیم بندي کرددرصد کاربران هستند 47که شامل » گرایان فایده«و 

به  کمتر هاي خارجی پیشینه پژوهش حاکی از آن است که تحقیقات داخلی برخالف پژوهش ،در مجموع

هاي کاربران در  بر روي شناخت انگیزهتنها اند و تمرکزشان  شناسی کاربران دنیاي مجازي پرداخته موضوع سنخ

تبیین همچنین در این مطالعات، فقط به  .هاي اجتماعی بوده است هاي اجتماعی مجازي و رسانه از شبکهاستفاده 

عالوه بر این، در . کلی پرداخته شده و به بیان چند نوع هدف بسنده شده است به گونه ايهاي افراد  انگیزه

و به است   ژوهشگران نبودهها کاربران، هدف اصلی پ هاي صورت گرفته، مطالعه اهداف و انگیزه پژوهش

  .اند صورت گذرا به آن اشاره نموده

                                                                                                                                                                                           
1 Abney Korn 
2 Dayton 
3 Brandtzaeg 
4 Hassouneh & Brengman  
5 Vassiliadis 
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  تعریف مفاهیم

 هاي اجتماعی رسانه

عنوان   اغلب به ١کریس شیپلی. م به کار گرفته شد2006نخستین بار در جوالي  "هاي اجتماعی رسانه" اصطالح

هاي  رسانه شیپلی معتقد است .استهاي اجتماعی را ارائه کرده  شود که اصطالح رسانه اولین نفري شناخته می

نویسی،  رویدادي که بحث درباره آن در وبالگ هستند؛کننده رویدادهاي آتی براي گفتگو  اجتماعی هدایت

البته این  .شود هاي مشارکتی به کار گرفته می هاي رسانه هاي مرتبط با فروم ویکی، شبکه اجتماعی و فناوري

محتواي اینترنت به کار  هم براي توصیف نوعی از جامعه گردانند1997در سال  ٢تینا شارکی قبالً توسطاصطالح 

اي که موجب  افزاري چندرسانه هاي نرم م براي توصیف سیستم1995نیز در سال  ٣دارل بري. ه شده بودگرفت

 ،شوند می هاي الکترونیک توسط رسانه شدهاشتراك گذاشته ي به مشارکت جامعه و تجربه ذهن از فضا تسهیل

  ).107: 1392جهرمی،  بصیریان( رفتگبه کار 

انند سایر تعاریف حوزه هاي اجتماعی م اي براي رسانه شده به هر حال، هیچ تعریف جهانی جامع و شناخته

 ء به اتکا که با هستند اینترنت بر کاربردي متنی هاي برنامه از گروهی اجتماعی، هاي رسانه .وجود ندارد ارتباطات،

کاپلن و هانلین، (دهند  را می کاربران وسیله به شده تولید محتواي تبادل و ایجاد ، امکانوب فناورانههاي  بنیان

هاي اجتماعی از  رسانه": گوید هاي اجتماعی می در تعریف رسانهنیز  4بریان سولیسهمچنین  ).22: 1389

ها تنها انتشار اطالعات  زیرا نقش آن ،دنمحتواي دموکراتیک تشکیل شده و درك درستی از روند نقش مردم دار

   ).41: 1394زاده اقدم،  رسول( "گذارند بلکه اطالعات را تولید و براي دیگران به اشتراك می ،نیست

شود که در  ها و ابزارهایی اطالق می هاي اخیر به مجموعه سایت هاي اجتماعی عنوانی است که در سال رسانه

در . اند و رشد پیدا کرده  هاي همراه متولد شده هاي نوین از قبیل اینترنت و تلفن رسانهوسیله  فضاي ایجاد شده به

ها،  هاي اجتماعی توصیف ابزارهاي آنالین هستند که مردم از آن براي اشتراك محتوا، پروفایل واقع، رسانه

هاي اجتماعی مجازي  ، شبکهها این ابزارها شامل وبالگ. کنند ها، تجربیات و افکار استفاده می نظرات، دیدگاه

، ...)تلگرام، تانگو، اینستاگرام و :همچون(هاي اجتماعی تلفن همراه  ، شبکه)بوك و توئیتر مانند فیس(مجازي 
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هاي متقابل آنالین  کننده گفتگوها و کنش هاي اجتماعی تسهیل رسانه ،بنابراین. ها و غیره هستند ها، فروم پادکست

  .تندی از افراد هسهای بین گروه

اي  ها و ساختارهاي حرفه تصور که هیچ قاعده و اصولی ندارند، داراي ویژگیاین هاي اجتماعی برخالف  رسانه

  : از عبارت اندهاي اجتماعی  ویژگی رسانه 14. هستند

  .هاي اجتماعی بر پایه گفتگو بنا شده است اساس رسانه: دو طرفه يوفتگگ - 

 .روند کاربران همیشه مولد یک گفتگو به شمار می: مخاطبانها به وسیله  باز شدن دیالوگ - 

 .هاست ها به این رسانه هاي بازگشت آن هاي اجتماعی یکی از راه درگیر بودن کاربران در رسانه: ایجاد درگیري - 

 .کنند هاي اجتماعی همیشه کاربران را تشویق به مشارکت در فرایندها می رسانه: تشویق به مشارکت - 

 .هاي اجتماعی است یکدیگر یکی از عوامل توسعه کاربران رسانه اهمکاري مخاطبان ب: کردن همکاريفعال  - 

 .یابد هاي اجتماعی استحکام می هویت کاربران در رسانه: برانگیختن شخصیت و هویت - 

به . شود یهاي جمعی بسیار ارزان تمام م هاي اجتماعی در قیاس با رسانه تولید محتوا در رسانه: گران نبودن - 

 .عبارتی بهتر، تولید محتوا رایگان است

به وظایف  و کوچکهاي اجتماعی از وظایف آسان  فعالیت کاربران در رسانه: از وظایف کم تا وظایف زیاد - 

 .شود اي تبدیل می بزرگ و حرفه

 .ستها سازمانها و  اشخاص، شرکت توسطهاي اجتماعی فضایی براي ایجاد اعتبار  رسانه: افزایش اعتبار - 

 .هاي اجتماعی براي تمام کاربران یکسان است امکانات رسانه: اعتدال و برابري - 

  .هاي اجتماعی بر تولید محتوا قرار گرفته است بنیان اصلی رسانه: تولید محتوا با کمک کاربر - 

  .شود تولید محتوا با کمک کاربران موجب حس مالکیت می: حس مالکیت محتوا - 

 .شود ها باعث افزایش ارتباطات هوشمند می ایجاد صداقت در پروفایل: قتافزایش صدا - 

: 1389افتاده، ( یابد هاي اجتماعی انتشار می ها در رسانه محتواي مهم سایر رسانه: مکانی براي محتواي داغ - 

43.( 

شود، تنها  ها طوالنی می اما چون شرح آن ،بندي کرد تقسیم بسیاريهاي  توان در دسته هاي اجتماعی را می رسانه

 ،2هاي محتوایی ، کامیونیتی١ها ، فروم ١ها ها، پادکست ها، ویکی وبالگ. کنیم بندي می به هفت گروه دسته
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بصیریان ( شوند هاي اجتماعی محسوب می هفت نوع رسانه مجازي هاي اجتماعی شبکهو  3ها میکروبالگ

  ).109: 1392جهرمی، 

  ها ویکی

توان  اولین سایتی است که می ٤ویکی ویکی وب. مربوط به زبان هاوایی و به معناي سریع است "ویکی"واژه 

اي از صفحات وبی است و با این هدف طراحی  یک ویکی عبارت از صفحه یا مجموعه. آن را یک ویکی نامید

 ٥گذاري یک زبان نشانهشده است که هر فردي که به آن دسترسی دارد بتواند محتواي آن را با استفاده از 

هاي مشارکتی و پر بار کردن  سایت ها بیشتر براي ایجاد وب ویکی. شده، نوشته یا اصالح نماید ساده

ویژگی اصلی ویکی آن است که با استفاده از یک مرورگر . گیرند هاي عمومی مورد استفاده قرار می سایت وب

این . آورد ینه بسیار کم، امکان تولید محتوا را فراهم میگذاري ساده و همچنین با هز معمولی وب و زبان نشانه

هاي تولید دانش تبدیل ساخته است که  ها، نرم افزار ویکی را به یک انتخاب رایج و مرسوم براي طرح ویژگی

در آن هزینه تولید محتواي جدید یا ویرایش و ارزیابی محتواهایی که از قبل موجود هستند به کمترین حد 

  .درس ممکن می

  ها وبالگ

وبالگ از دو واژه . وجود آمدند به 1990پدیده اینترنتی نسبتاً جدیدي هستند که از اواخر دهه  ،"ها وبالگ"

تشکیل شده است و در لغت به معناي به اشتراك گذاشتن وب است؛ یعنی فضایی که در آن  "الگ"و  "وب"

هاي  الین یا برخط به اشتراك اطالعات، افکار، عقاید، یادداشت صورت آن توانند به هر یک از کاربران اینترنت می

ک نشریه الکترونیکی ی ،شود وبالگ که گاهی بالگ هم نامیده می. شخصی، مقاالت و تصاویر خود بپردازند

نویسان یا  هاي کوتاه طومار مانند و داراي نظم زمانی است که توسط وبالگ هایی از مدخل پیوسته با مجموعه

 با « ٦پست«نام  به کوتاه مطالب از متشکل یک پایگاه اینترنتی صفحاتی از بنابراین، وبالگ. شود بالگرها اداره می
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 به قدیم جدید از زمانی، ترتیب به که و پیوندهایی است شخصی زانهرو وخاطرات اطالعات اندیشه، محتواي

  .وبالگ ممکن است یک یا چند نفر باشند نویسندگان .اند گرفته قرار

  )هاي گفتگو انجمن(فروم 

اما در فضاي مجازي منظور  Tشود در زبان التین به میدان، بازار، مجمع عمومی، دادگاه و غیره گفته می "فروم"

تواند در آن عضو شود و با اعضاي  هاي اینترنتی هستند که هر کس از هر جاي دنیا می مراجع و محیط ،از آن

هاي گفتگو را مانند  ها یا انجمن محیط فروم توان در یک تعریف ساده، می. کند اي مشورت دیگر در هر زمینه

ها، عالیق و تجربیات خود را  واستها، درخ توانند پیام یک تابلوي اعالنات در نظر گرفت که افراد مختلف می

و به هدف خود اعم از  نمایندتا دیگران را از موضوع مورد نظر خویش مطلع  دهنددر آن محل قرار 

  .حل، پاسخ به سواالت دیگران و غیره دست یابند  ، یافتن راه رسانی اطالع

  ها پادکست

واردي ایجاد کرده است که  هاي تازه از رسانههاي متنوع، محلی براي استفاده  فضاي مجازي، عالوه بر قابلیت

در اینترنت هر . مدرن امروز واقفند هاي گذشته، به نیاز مخاطبان و شرایط زندگی در دنیاي پست بیشتر از رسانه

. تواند صداي خود را به گوش دیگران برساند و پادکست، نمودي بارز از همین چندصدایی است کس می

ارتباطی و روشی براي انتشار محتواي الکترونیکی از طریق صداست که کاربر از سامانه جدید  "پادکستینگ"

  ). 2007بهلر، (دهد  هاي ضبط شده دیجیتال را در اینترنت قرار می طریق آن، برنامه

توان  پادکست یا پادپخش را می. آمده است پدید) پخش(و برادکستینگ  اد پ هاي آي واژه پادکست از ترکیب واژه

صورت  ١هاي رسانه دیجیتال دانست که توزیع آن در اینترنت با استفاده از فید اي از پرونده جموعهانتشار م

 کننده موسیقی دیجیتال قابل دریافت و پخش استگیرد و توسط کاربران معموالً بر روي یک پخش می

سري از  دیجیتالی با یکراي تقسیم کردن هر فایل روشی است ب ،پادکست). 35: 1390پور و همکاران،  نجفی( 

 ،همچنین. روي اینترنت براي بازخوانی مجدد روي یک رسانه قابل حمل مانند کامپیوتر شخصی ها فایل

ها را براي ارتباط برقرار کردن ایجاد  توان تنوع وسیعی از پیام ها می ها ابزاري هستند که از طریق آن پادکست

  .کرد

                                                           
1 Feed 



10 

 

  هاي محتوایی  کامیونیتیها یا   اجتماع

هاي  از قبیل عکس، فایل(گذاري نوع خاصی از محتوا  امکان مدیریت و به اشتراك ،هاي محتوایی کامیونیتی

کاربر . اند هاي اجتماعی اندکی شبیه هاي محتوایی به شبکه کامیونیتی. کنند را فراهم می) ویدئویی، متن یا لینک

ن متصل شدن به شود که امکا اي شخصی براي او باز می پس از آن صفحه. نام کند براي استفاده باید ثبت

گذاري نوع خاصی از محتوا  ها بر اشتراك سایت هر چند این نوع وب -آورد دوستانش را براي او فراهم می

توانند  کاربران می .کند گذاري عکس فعالیت می اشتراك در حوزه به  1براي مثال، فلیکر. متمرکز هستند

صورت عمومی منتشر شود و یا تنها در   ویر بهتصاویرشان را در فلیکر قرار دهند و مشخص کنند که این تصا

  .شان قابل دسترس باشد شبکه دوستان

 اه میکروبالگ

هاي کوتاه و منتشر کردن آن را  است که به کاربران امکان نوشتن متن نویسی وبالگوعی ن  ،"میکروبالگ"

ها را  هاي محدود که کاربر آن که هم براي نمایش عمومی و هم نمایش به گروه )حرف 140اغلب (دهد  می

هاي کم حجم  کاربران را قادر به تبادل عناصر کوچکی مثل فایل ،میکروبالگ. رود است، به کار می  انتخاب کرده

شود،  هاي کوچک که در میکروبالگ به اشتراك گذاشته می به این نوشته .کند می غیره هاي کوتاه و و نوشته

اختصار گویی  ،چه باید در مورد ایجاد پست در میکروبالگ مورد توجه قرار بگیرد آن. گویند می "میکروپست"

شروع  »به چه ورزشی عالقه دارید«و یا » در چه حالی هستید«ها با عناوینی مانند  نوشته به عنوان مثال،. است

هاي  دهد، امکان ایجاد پست به روش یکی دیگر از امکاناتی که میکروبالگ در اختیار کاربران قرار می. شود می

از طریق خود سایت یا پست الکترونیک و یا حتی پیام کوتاه امکان ارسال پست نمونه، براي  .مختلف است

 .وجود دارد

  عی مجازيهاي اجتما شبکه

ی بر وب است که این امکان را براي اشخاص فراهم نهاي مبتاي از سرویسیک شبکه اجتماعی، مجموعه

یا با دیگر اعضاي شبکه ارتباط برقرار کنند،  راي خود ایجاد کنندآورد که توصیفات عمومی یا اختصاصی ب می

ها به اشتراك بگذارند و از میان توصیفات عمومی دیگر افراد، براي یافتن اتصاالت جدید  منابع خود را با آن
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هایی هستند سایت ،هاي اجتماعی توان گفت شبکههاي اجتماعی میبه طور کلی، در تعریف شبکه .استفاده کنند

اده مانند موتور جستجوگر با اضافه شدن امکاناتی مانند چت و ایمیل و امکانات دیگر که از یک سایت س

هاي اجتماعی، محل گردهمایی صدها میلیون شبکه. دهندگذاري را به کاربران خود ارائه میخاصیت اشتراك

در . می پردازند کاربر اینترنت است که بدون توجه به مرز، زبان، جنس و فرهنگ، به تعامل و تبادل اطالعات

 ،همچنین. اندهاي اجتماعی براي افزایش و تقویت تعامالت اجتماعی در فضاي مجازي طراحی شدهواقع، شبکه

که  -گیرد مانند عکس کاربر، اطالعات شخصی و عالیقاز طریق اطالعاتی که بر روي پروفایل افراد قرار می

توانند کاربران می .گردد برقراري ارتباط تسهیل می -آوردهویت فرد فراهم می موردها اطالعاتی را در همه این

هاي کاربردي مختلف مانند ایمیل و چت با یکدیگر ارتباط برقرار هاي دیگران را ببینند و از طریق برنامهپروفایل

  ). 228: 2009پمپک و همکاران، (کنند 

  پژوهش شناسی روش

 که است روشی ،روش پژوهش ترکیبی .صورت گرفته است ١وهش حاضر با استفاده از روش ترکیبیژپ

 ترکیب هم با اي چند مرحله مطالعه یک یا و واحد مطالعه یک شناسی قالب روش در را کیفی کمی و هاي رهیافت

 مصاحبه روش دو حاضر نیز پژوهش در ).2008؛ جانسون کریستنسن، 2004جانسون و اونوگبوزي، (کند  می

نفر از کاربران  25در واقع، ابتدا با . ساخت یافته و پیمایش به صورت متوالی مورد استفاده قرار گرفته است نیمه

این  سپس .گردیدها مشخص  ها و اهداف آنها در استفاده از این رسانه هاي اجتماعی مصاحبه شد و انگیزه رسانه

نفر از  2100پس از پیش آزمون پرسشنامه، پیمایشی با حجم . ها در قالب پرسشنامه به کاربران داده شد مقوله

این پنج شهر به سفارش شوراي عالی ( ساله پنج شهر اصفهان، تبریز، تهران، مشهد و ساري 29تا  15جوانان 

ده براي تحلیل عامل اکتشافی مورد استفاده قرار هاي به دست آم انجام شد و داده )اند فضاي مجازي انتخاب شده

هاي اجتماعی و توصیف میزان استفاده،  شناسی تجربی کاربران رسانه ها به صورت سنخ یافته .گرفته است

  .ها ارائه شده است ها و اهداف آنها در استفاده از این رسانه انگیزه

گیري گونه چارچوب نمونه و در دسترس نبودن هیچعلت موجود   البته الزم به ذکر است که در پیمایش فوق به

هاي در دسترس، گیري غیراحتمالی با استفاده از نمونهمشخص و پراکندگی جمعیت آماري مورد نظر، از نمونه
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پرسشنامه این پژوهش در ابتدا براي نزدیک به  ،در واقع. اي یا گلوله برفی استفاده شده است داوطلبانه و شبکه

هاي اجتماعی در پنج شهر اصفهان، تبریز، تهران، ساري و مشهد فرستاده شد  نفر از جوانان کاربر رسانه 15000

با توجه به تعریف جمعیت آماري پژوهش  - هاي تکمیل شده توسط کاربران پرسشنامهمیان و در مرحله بعد، از 

  .ابی و استفاده قرار گرفتپرسشنامه مورد ارزی 2100 ،در نهایت -هاي ناقص و پس از حذف پرسشنامه

که دسترسی به اعضا تنها از طریق صفحات   است که با توجه به نوع مخاطب پژوهش و این همچنین گفتنی

 2200هاي اجتماعی،  درخواست به کاربران رسانه 15000پروفایل ایشان میسر است، در مجموع با ارسال 

ها در ساعات مختلف بر  این درخواست. ر گرفتپرسشنامه دریافت گردید و مبناي تحلیل این پژوهش قرا

 4تا  12ظهر،  12صبح تا  7صبح،  7بامداد تا  1شده در پرسشنامه شامل ساعت   بندي اساس ساعات طبقه

در هر . بامداد طی مدت سی روز متوالی در یک ماه ارسال شد 1شب تا  8شب،  8تا  بعدازظهر 4، بعدازظهر

و در مجموع  هاي اجتماعی ارسال هاي ساعتی به کاربران رسانه بندي دستهدر هر یک از  درخواست 500 ،روز

هاي اجتماعی  درخواست مشارکت در پژوهش براي کاربران رسانه 15000روز مذکور، تعداد  30طی هر روز از 

نفر براي همکاري در پژوهش اعالم آمادگی  2400درخواست ارسالی، در مجموع  15000از تعداد . ارسال شد

برخی  ،ها آوري پرسشنامه پس از جمع. نفر در مرحله بعدي به پرسشنامه پاسخ دادند 2200ند که از این میان کرد

شده از روند  پرسشنامه تکمیل 100به همین دلیل . ها بسیار ناقص و غیرقابل استفاده تشخیص داده شدند پاسخ

همچنین، گفتنی است که این . گرفتندپرسشنامه مورد تحلیل قرار  2100تحلیل اطالعات خارج و در نهایت 

و متعاقب آن عدم امکان  مطالعه موردحجم نمونه با توجه به عدم اطالع درست از تعداد واقعی جامعه آماري 

هاي مشابه  طور تجربی و با عنایت به حجم نمونه در پژوهش  هاي رایج تعیین حجم نمونه، به استفاده از فرمول

  .باشدبرحسب شهر محل سکونت مییان گو بیانگر توزیع فراوانی پاسخ 1جدول  .است شده  انتخاب

  برحسب شهر یانگوتوزیع فراوانی پاسخ :1جدول 

 درصد معتبر فراوانی نام شهر

 8/23 500 تهران

 19 400 اصفهان

 19 400 تبریز

 19 400 مشهد

 19 400 ساري

 100 2100 جمع کل
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  هاي پژوهش یافته

صد پاسخگویان  در 5/44حاکی از آن است که اي پژوهش  متغیرهاي زمینه پژوهش بر حسب هاي توصیفی یافته

درصد در رده سنی  3/70سال،  19تا  15درصد پاسخگویان در رده سنی  7/4. درصد نیز زن هستند 5/55مرد و 

کننده  راد شرکتدرصد اف 4/87 ،همچنین. سال قرار دارند 29تا  25درصد نیز در گروه سنی  25سال و  24تا  20

درصد پاسخگویان در مقطع  7/71مقطع تحصیلی،  نظراز . درصد نیز متأهل هستند 6/12در پژوهش، مجرد و 

 .قرار دارنددیپلم  در مقطع درصد نیز 9/2درصد کاردانی و  4/5ارشد،  درصد کارشناسی 5/11کارشناسی، 

هاي اجتماعی را میزان استفاده از رسانه هاي متغیر گویهها در  ، توزیع پراکندگی درصدي پاسخ2هاي جدول  یافته

دهنده  هاي مختلف تشکیل نتایج این جدول بیانگر این است که نسبت میزان پاسخ در میان گویه. دهند نشان می

هاي زیر به ترتیبی که در جدول آمده  توان استنباط کرد که گویه از مقادیر میانگین می. برابر نیست این متغیر

هاي میزان استفاده از لذا در حالی که گویه. اند از بیشترین تا کمترین میزان را به خود اختصاص داده ،است

هاي این بعد برخوردار  ها از بیشترین میانگین در میان گویههاي اجتماعی مجازي و میزان استفاده از وبالگ شبکه

ترین  ها پایین و میزان استفاده از میکروبالگ  محتواییهاي  هاي میزان استفاده از کامیونیتیبوده است، گویه

 .میانگین را به خود اختصاص داده است

  هاي اجتماعیهاي میزان استفاده از رسانه ها در گویه توزیع پراکندگی درصدي پاسخ :2جدول 

. هاي اجتماعی وجود دارد هدف براي استفاده جوانان از رسانه 12، حاکی از آن است که 3اطالعات جدول 

مند و استفاده  توان به دو دسته استفاده هدف بندي کلی می یک دسته هاي اجتماعی را استفاده از رسانهاهداف 

دسته اول یعنی استفاده  ).1390؛ عباسی قادري و خلیلی کاشانی، 1391پور،  عدلی( بندي کرد مند تقسیم غیرهدف

  عدم استفاده  میزان استفاده
 1کمتر از 

  ساعت

تا کمتر  1از 

  ساعت 2از 

تا کمتر  2از 

  ساعت 3از 

تا کمتر  3از 

  ساعت 4از 

تا کمتر  4از 

  ساعت 5از 

تا بیشتر  5از 

  ساعت 5از 

  میانگین

  )7از (

  64/2  8/15  8/5  3/6  7/14  22  4/27  9/7  هاي اجتماعی شبکه

  04/2  6/3  4/7  7/8  4/20  1/15  3/19  4/25  ها وبالگ

  82/1  5/2  9/9  6/14  16  7/4  3  4/49  ها فروم

  46/1  6/1  2  1/7  9/22  2/10  7/9  5/46  ها پادکست

  45/1  4  2/3  5/7  8  5/11  28  7/37  ها ویکی

  36/1  2  9/5  3/7  1/11  9  9/14  8/49  ها کامیونیتی

  03/1  8/2  5/1  8/3  1/8  6/3  1/32  1/48  ها میکروبالگ



14 

 

، ...)سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و(کسب اخبار و اطالعات : از عبارت اندمورد است که  10مند شامل  هدف

 یابی جدید و ارتباط با دوستان قدیمی، تشکیل گروه ها، دوستهمکالسیبرقراري ارتباط با دوستان، آشنایان و 

هاي دوستان  ها و فعالیت ها و امکانات دیگر، بیان احساسات و عواطف خود، دیدن عکسو شرکت در بحث

نایی با سبک ارتباطات مدرن و مجازي، پیگیري و دنبال کردن مباحث مورد عالقه خود، گوش دادن به خود، آش

 2مند شامل  دسته دوم یعنی استفاده غیرهدف ... .گذاري هر گونه ویدئو، عکس، کلیپ و موسیقی، به اشتراك

  .زندگی روزمرهگذرانی و فرار از مشکالت  تفریح و سرگرمی و وقت: از عبارت اندمورد است که 

هاي  از رسانه مند هدف در استفاده هدف اصلی مردان سهتوان گفت که  در مورد این اهداف بر حسب جنس می

هاي دوستان خود، پیگیري و دنبال کردن مباحث  ها و فعالیت دیدن عکس :از عبارت اندبه ترتیب  اجتماعی

 در استفاده زنانسه هدف اصلی .  ...یپ وگذاري هر گونه ویدئو، عکس، کل مورد عالقه خود، به اشتراك

، آشنایی با سبک ارتباطات مدرن و هاهمکالسیبرقراري ارتباط با دوستان، آشنایان و : از عبارت اند مند هدف

توان گفت که مهمترین  مند بر حسب جنس می استفاده غیرهدف مورداما در  .مجازي، کسب اخبار و اطالعات

گذرانی و فرار از مشکالت زندگی روزمره است و مهمترین هدف زنان در این  وقته ،هدف مردان در این زمین

  .زمینه تفریح و سرگرمی است

 هاي اجتماعی در استفاده از رسانه جوان ایرانی هاي کاربران انگیزه :3 جدول

  جنس                             

  دالیل      

  جمع کل  زن  مرد

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  5/89  1880  2/90  1052  6/88  828  ...)سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و(کسب اخبار و اطالعات 

  2/96  2022  8/99  1114  2/97  908  هاهمکالسیبرقراري ارتباط با دوستان، آشنایان و 

  2/91  1916  6/88  1034  4/94  882  یابی جدید و ارتباط با دوستان قدیمی دوست

  84  1764  9/79  932  1/89  832  ها و امکانات دیگرو شرکت در بحث تشکیل گروه

  1/86  1808  4/84  984  2/88  824  بیان احساسات و عواطف خود

  6/93  1966  7/89  1046  5/98  920   هاي دوستان خود ها و فعالیت دیدن عکس

  4/87  1836  2/79  924  6/97  912  ...گذاري هر گونه ویدئو، عکس، کلیپ و به اشتراك

  8/90  1908  7/88  990  2/98  918  پیگیري و دنبال کردن مباحث مورد عالقه خود

  1/91  1914  9/89  1004  4/97  910  گوش دادن به موسیقی

  4/91  1920  5/90  1010  4/97  910  آشنایی با سبک ارتباطات مدرن و مجازي

  6/94  1988  8/94  1106  4/94  882  به منظور تفریح و سرگرمی

  3/88  1856  6/82  964  5/95  892  از مشکالت زندگی روزمره گذرانی و فرار وقت
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 جدول(هاي اجتماعی انجام گرفته  دهنده کاربران رسانه هاي تشکیل اساس تحلیل عاملی که در خصوص سنخ بر

ضریب . هایی است که معناي مشترکی دارند ، هشت عامل اساسی وجود دارد و هر عامل متشکل از گویه)4

نتایج  همچنین .ستها دهنده اهمیت هر یک از گویه نها نوشته شده نشا هر یک از گویهعاملی که در مقابل 

 ،که حجم نمونه براي تحلیل عاملی مناسب است می باشدحاکی از آن  است 79/0 برابر با که KMO  آزمون

  .درصد معنادار است 1چون در سطح 

  هاي اجتماعی هاي کاربران رسانه سنخ نتیاج تحلیل عاملی :4جدول 

  ها عامل  

  بارهاي عاملی

عامل 

1  

عامل 

2 

عامل 

3 

عامل 

4 

عامل 

5 

عامل 

6 

عامل 

7 
8عامل   

85/0  79/0  78/0  76/0  72/0  80/0  74/0  70/0  

82/0  72/0  73/0  73/0  69/0  76/0  71/0  66/0  

80/0      70/0      68/0    

79/0      68/0          

74/0                

  04/1  19/1  45/1  78/1  10/2  24/3  78/4  90/6  مقدار ویژه

تبیین  درصد واریانس

  شده
65/15  54/22  36/32  91/38  65/46  23/54  28/60  10/65  

KMO   KMO =               79/0آزمون  Sig =  000/0    

دهد که  نشان میرا هاي اجتماعی  هاي آنالین کاربران جوان رسانه ها یا فعالیت ، میانگین گویه5اطالعات جدول 

خواندن کامنت، دیدن کلیپ طنر، پیدا کردن دوستان دوران قدیم و کودکی، دانلود موسیقی،  ،الیک کردن

هاي کاربران جوان ایرانی در  فعالیتمبتذل از مهمترین یا  وپورنهاي  ها و دیدن فیلم خواندن اخبار خبرگزاري

  .هاي اجتماعی است بستر رسانه

  ها و پایایی آنها گویه :5جدول 

  آلفاي کرونباخ  )هاي آنالین فعالیت( ها گویه  یا سنخ نام عامل   عامل

  روزرسانی پروفایل به  پست گذاشتن  کامنت خواندن  کامنت گذاشتن  الیک کردن  فعاالن  1
74/0  

  71/2  80/2  35/3  94/2  40/3  04/3  میانگین

  دیدن کلیپ طنز   جویان سرگرمی  2
خواندن مطالب 

  طنز
  

    

77/0  

        98/2  22/3  10/3  میانگین
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  جویان رابطه  3
پیدا کردن 

  دوست جدید

پیدا کردن دوستان 

  دوران قدیم
  

    

79/0  

        28/3  17/3  22/3  میانگین

    دانلود سخنرانی  دانلود عکس  لمیدانلود ف  دانلود آهنگ  دانلودگران  4
70/0  

    90/2  98/2  17/3  28/3  08/3  میانگین

  ها خبرخوان  5
خواندن مطالب 

  ها خبرگزاري
    ها خواندن گزارش

    

82/0  

        01/3  29/3  15/3  میانگین

  گران مباحثه  6
بحث در 

  ها گروه

نقد و بررسی 

  مطالب دیگران
  

    

69/0  

        90/2  13/3  01/3  میانگین

  نگاران هرزه  7
دیدن فیلم 

  مبتذل
  مبتذل  دیدن عکس

  خواندن داستان

  مبتذل

    

78/0  

      90/2  98/2  26/3  04/3  میانگین

  منفعالن  8

دیدن 

هاي  عکس

  دیگران

دیدن مطالب 

  دیگران
  

    

75/0  

        20/2  70/2  98/2  میانگین

  

  گیري نتیجهبحث و 

 قادر اطالعاتی و به اشتراك ارتباط به را افراد که دارد اشاره اینترنتی ابزارهاي از دسته آن به اجتماعی رسانه

 در اساسی نقشی اجتماعی هاي رسانه اخیر، طی دهه. است نوظهور اي پدیده اجتماعی رسانه از استفاده. سازند می

. نیست موجود پیوندهاي با ارتباط برقراري براي تنها هاي اجتماعی البته رسانه .اند کرده ایفا و اطالعات ارتباطات

موجودشان  پیوندهاي با ارتباط براي مجرایی عنوان به هاي اجتماعی از رسانه افراد بسیاري از، حتم طور به

 تعامالت هایی که فعالیت براي را هایی فرصت که است این هاي اجتماعی در رسانه نوآوري اما کنند، می استفاده

رو  جدید اجتماعی پیوندهاي با که افراد آورد می وجود به را  فضایی و کند می فراهم شوند، می سبب را اجتماعی

 عنوان به معمول طور به و است ارتباطی مجراي یک بیش از چیزي ،اجتماعی کاربرد اینجا در. شوندمی  رو به

  .شود می نگریسته آن اجتماعی به فعالیت براي فضایی
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  اي اهمیت و جایگاه ویژه اي میان کاربران ایرانی هاي اجتماعی به عنوان زیست بوم جدید رسانه رسانه ،در واقع

هاي  یافته .کنند هاي سنی و جنسی، اجتماعی و اقتصادي متفاوت از آنها استفاده می یافته و طیف وسیعی از گروه

هاي، متفاوت و بسته به نقش  وان رسانهپژوهش حاضر حاکی از آن است که دالیل استفاده و حضور کاربران ج

ران جوان ایرانی به بکار ،شد گفتههاي پژوهش  که در بخش یافته  همچنان. اجتماعی افراد، کامالً شخصی است

، برقراري ارتباط با دوستان، آشنایان و ...)سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و(کسب اخبار و اطالعات منظور 

ها و امکانات دیگر، و شرکت در بحث ارتباط با دوستان قدیمی، تشکیل گروهیابی جدید و  ها، دوستهمکالسی

هاي دوستان خود، آشنایی با سبک ارتباطات مدرن و  ها و فعالیت بیان احساسات و عواطف خود، دیدن عکس

گذاري هر گونه  مجازي، پیگیري و دنبال کردن مباحث مورد عالقه خود، گوش دادن به موسیقی، به اشتراك

هاي  از رسانه گذرانی و فرار از مشکالت زندگی روزمره ، تفریح و سرگرمی و وقت...یدئو، عکس، کلیپ وو

زاده اقدم و همکاران  ، رسول)1391(هاي شهابی و بیات  پژوهش با نتایجها  این یافته .کنند اجتماعی استفاده می

) 2012(و ابنی کُرن ) 2007(لنهارت و مدن ، )1394(زاده  ، مکی )1392(زاده عراقی  ، ذوالقدر و قاسم)1391(

هاي دوستان خود، پیگیري و دنبال  ها و فعالیت مردان بیشتر به منظور دیدن عکس میان،در این . همخوانی دارد

گذرانی و فرار از  ، و وقت...گذاري هر گونه ویدئو، عکس، کلیپ و کردن مباحث مورد عالقه خود، به اشتراك

ها، آشنایی با همکالسیو زنان بیشتر به منظور برقراري ارتباط با دوستان، آشنایان و مشکالت زندگی روزمره 

، و تفریح و سرگرمی ...)سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و(سبک ارتباطات مدرن و مجازي، کسب اخبار و اطالعات 

شان نشان دادند که دختران بیشتر  نیز در پژوهش) 2007(بوید و الیسون  .کنند هاي اجتماعی استفاده می از رسانه

هاي اجتماعی مجازي براي ارتباط با دوستان خود  مند به استفاده از شبکه سن و سال خود عالقه  از پسران هم

  .هستند

هاي  ایرانی رسانه توان کاربران جوان بر اساس نتایج تحلیل عاملی میهاي پژوهش بیانگر آن است که  دیگر یافته

هاي آنالینی نظیر الیک کردن، کامنت گذاشتن،  فعاالن که با فعالیت :بندي نمود اجتماعی را در هشت گروه دسته

هاي  جویان که با دیدن کلیپ شوند؛ سرگرمی مشخص می روزرسانی پروفایل کامنت خواندن، پست گذاشتن، به

و  نهاي جدید با دیگرا جویان که در پی برقراي دوستی رابطهشوند؛  طنز و شاد و خواندن مطالب طنز سرگرم می

هاي نظیر دانلود آهنگ و  پیدا کردن دوستان دوران کودکی و قدیم خود هستند؛ دانلودگران که با فعالیت

ها که بیشتر  شوند؛ خبرخوان هاي افراد مشهور مشخص می موسیقی، دانلود فیلم، دانلود عکس و دانلود سخنرانی
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هایی که عضو هستند با دیگران  گران در گروه کنند؛ مباحثه ها می را صرف خواندن اخبار و گزارشوقت خود 

نگاران که  کنند؛ هرزه ها نقد و بررسی می این گروه رکنند و نظرات همدیگر را د هاي خود بحث می گروهی هم

کنند و  ها نمی در این رسانههاي مستهجن هستند و منفعالن که کار خاصی  در پی دیدن فیلم و عکس و داستان

هاي مرور شده در پیشینه  هاي پژوهش یافته باها  این سنخ. کنند ها و مطالب دیگران را رصد می فقط عکس

هاي  و پیشرفته) 2011(کاره االرکن و همکاران  سنخ فعاالن با کاربران همه ،براي مثال. هستندهمخوان تحقیق 

کنندگان  گران با با بحث ، مباحثه)2010(کنندگان تحقیق برانتزیگ  ، منفعالن با کمین)2010(پژوهش برانتزیگ 

گران و ، دانلود)2014(جویان با جستجوگران برقراري رابطه هاسونه و برنگمن  ، رابطه)2010(برانتزیگ 

هایی نظیر  گونه. اشتراك مفهومی دارند )1394(هاي ذکایی و حسنی  خبرخوانها با دانلودگر و  خبرخوان

هاي اجتماعی  تنوع کاربران رسانه .هاي قبلی جدید هستند نگاران در مقایسه با پژوهش جویان و هرزه سرگرمی

   .بین کاربران جوان ایرانی است هاي اجتماعی در وهش حاضر، بیانگر جذابیت روزافزون رسانهژدر پ

که به ) 1394(ها همچون تحقیق ذکایی و حسنی  پژوهش حاضر هم راستا با دیگر پژوهش ،در مجموع

اجتماعی  هاي کاربرشناسی رسانه بر این باور است که توسعه ،اند کاربران فضاي مجازي پرداختهشناسی  سنخ

 هاي رسانه بومی در موضوع پردازي نظریه و تر هاي دقیق شناسی سنخ ارائه کاربران، هاي هانگیز شناخت به تواند می

 هاي اجتماعی، رسانه و مجازي فضاي گذاري جهت سیاست تنها نه آن از حاصل نتایج و شود منجر اجتماعی

 . گیرد قرار استفاده مورد می تواند رادیو و تلویزیون نیزجمله  از دیگر هاي رسانه گذاري سیاست براي بلکه

 براي هایی برنامه توان تر می هاي متنوع نمونه در کاربرشناسی مطالعات از حاصل هاي یافته از با استفاده همچنین

 را ها رسانه این هاي از فرصت بهتر استفاده و اجتماعی هاي نامطلوب رسانه مصرف از هاي ناشی آسیب کاهش

  .نمود تدوین
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With regard to increasing growth of social media and different aims and 
motivations which young users have to use them, the present study is to identify 
Iranian young users’ aims and motivations to use social media and different types 
of those young users. In fact, the present study is to investigate the typology of 
young users of social media using the mixed method research and employing the 
semi-structured interviewing technique and a researcher-made questionnaire 
conducted on 2100 Iranian young users in five cities of Isfahan, Tabriz, Tehran, 
Mashhad, and Sari. Findings of the present study indicated that the most important 
aims and motivations of young users in using social media are as follows: getting 
news and information; communicating with friends, relatives and classmates; 
making new friends and connecting with old friends; forming groups and 
participating in discussions and other facilities, expressing their emotions; seeing 
photos of their friends and their activities; making familiar with virtual and modern 
communication styles; tracking and following their favorite topics; listening music; 
sharing any video, photo, clips, entertainment and truancy; and running away from 
the problems of everyday life. Other findings of the study indicated that Iranian 
young users can be divided into eight groups of actives, passives, communication 
seekers, down loaders, news readers, discussers, pornographers and entertainment 
seekers.  
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1 The article has been extracted from a research project titled as "analyzing consequences of social media for culture 
of Iranian youth and its effects on national identity and presenting preventive and practical strategies" conducted 
with the order of  the Supreme Council of Cyberspace in 2014.  


