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دانشجویان علم اطالعات و دانش شناسی

هاي اجتماعی در میان
*  

  1شهال لطفی
  
  

  )89-73فحات(ص

  چکیده
هاي اجتمـاعی بیشـتر   هایی هستند که از شبکهاي بهتر جزء گروهواسطه داشتن سواد رسانهدانشجویان بههدف:
کـارگیري ایـن رسـانه توسـط آنـان فـراهم       هـاي بـهنظیري را براي پیگیري انگیزهنمایند و این امر فرصت بیاستفاده می

هـاي اجتمـاعی توسـط دانشـجویان     هاي استفاده از شـبکهبا هدف شناسایی انگیزهرو پژوهش حاضرآورده است. از این
  شناسی انجام گرفته است.علم اطالعات و دانش

جامعـه مـورد   اسـت.پیمایشـیایـن پـژوهش از نظـر هـدف کـاربردي و از نظـر روش کـار،        روش پژوهش:
اسـتکرمانشـاهشـهر(N=1000)شناسـیاین پژوهش دانشجویان مشغول به تحصیل علم اطالعات و دانشيمطالعه
  .شدندانتخابتحقیقنمونهعنوانبهسادهتصادفیگیرينمونهطریقازنفر(N= 180)مورگان،جدولاساسبرکه

در4.07هاي پژوهش نشان داد که از دیدگاه دانشـجویان کسـب اطالعـات و اخبـار بـا میـانگین       یافتهها:یافته
در اولویـت اول متغیـر حفـظ روابـط،     4.43اطالعات، پیدا کردن دوست جدید با میـانگین  اولویت اول متغیر جستجوي
در اولویـت اول متغیـر   4.54یدئویی با میـانگین  وها و تصاویرنوشتهازجملهکنندهسرگرمکمک در پیدا کردن محتواي

هـاي علمـی و   متغیـر فعالیـت  در اولویـت اول4.63ی بـا میـانگین   رسـاناطـالعیـابی و  اطـالع،گـذرانیوقتسرگرمی و
  در اولویت اول متغیر وضعیت فردي قرار دارند.4.47عاطفی با میانگینخالءوتنهاییپژوهشی، پرکردن
دهد کـه  هاي اجتماعی در بین دانشجویان بسیار رایج بود. مجموع نتایج نشان میاستفاده از شبکهگیري:نتیجه

توانـد در بررسـی نیازهـا و    . نتـایج ایـن پـژوهش مـیاسـتاي اجتماعی مختلفهاستفاده از شبکهانگیزه دانشجویان در
  باشد.مؤثرهااز این شبکهبهترچهگیري هرها در بهرهشرایط دانشجویان و توجه به آن

    شناسیهاي اجتماعی، انگیزه، دانشجویان، کرمانشاه، علم اطالعات و دانششبکهکلیدواژه: 
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  مقدمه و بیان مساله
 .بـریم  هاي اطالعاتی، در عصر جدیدي از روابط انسانی به سـر مـی   ها و فناوري تحت تأثیر رسانهامروزه 

ـانی   هاي ارتباطی و اطالع هاي گوناگون اجتماعی آنالین، شیوه گیري شبکه عصري که درآن شکل رس
  ).1391است (میرمحمدصادقی، نوینی به عرصه گسترده ارتباطات اجتماعی معرفی کرده 

 امیـدها،  انـد،  آورده  همـراه  به اطالعاتی هاي فناوري که امکاناتی و سایبر فضاي ظهور
 اجتماعی هاي شبکه از استفاده دوران، این در. است داشته دنبال به را هایی کابوس و آرزوها

ــه مجــازي، ــتروز  روزب ــدا بیشــتري محبوبی ــد. مــی پی ــاعی، شــبکه کن ــه اجتم  از اي مجموع
 محـیط  در تـا  آورد مـی  فراهم اشخاص براي را امکان ینا و است وب بر مبتنی هاي سرویس
 شـبکه  اعضـاي  دیگـر  بـا  یـا  کننـد  ایجـاد  خـود  برايخصوصی  یا عمومی توصیفات مجازي
 عمـومی  توصـیفات  میان از و بگذارند اشتراك به ها آن با را خود منابع نمایند، برقرار ارتباط
 افـراد  بـه  اجتماعی هاي شبکه نینهمچ کنند. جستجو جدید اتصاالت یافتن براي افراد، دیگر

 خـود  باشـند،  داشته را خود شخصی پروفایل معین و مشخص سیستم یک در دهند میاجازه 
 برقـرار  ارتبـاط  دیگـران  بـا  و بگذارنـد  اشـتراك  به را اطالعاتشان کنند، معرفی دیگران به را

ــا ارتباطشــان تواننــد مــی افــراد طریــق ایــن از کننــد.  همچنــین، و کــرده را حفــظ دیگــران ب
  ).2007بوید و الیسون، ( شکل دهند را جدیدي اجتماعی هاي ارتباط
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 یـا  یـاهو،  ماننـد  بزرگـی  هـاي  پرتـال  از بعـد  اجتماعی، هاي شبکه هاي سایتاکنون  هم
 بـه . انـد  شـده  اینترنتـی  خـدمات  ترین پراستفاده به تبدیل گوگل، مانند جستجویی موتورهاي

 بـه  جهـانی  هـاي  شـبکه  در را عالم دور نقاط اطالعات، ننوی هاي فناوري 1مانوئلکاستلز تعبیر
وجـود   بـه  را مجـازي  جوامـع  از اي مجموعـه  اي رایانـه  ارتباطـات  دهنـد،  مـی  پیوند همدیگر

 دگرگـون  بشـر  معنـوي  و مـادي  فراینـدهاي  و سـاختارها  همـه  آن،درنتیجـه   کـه  آورنـد  می
) 2010شـور جهـان (  ک 24نتایج یـک نظرسـنجی در    که چنان). 1390نورمحمدي،(شوند  می

نفــر از  6نفـر کـاربر اینترنـت،     10متوسـط از هــر   طـور  بـه دهـد در سراسـر جهــان    نشـان مـی  
). در ایـن راسـتا اسـتقبال کـاربران     1391کنند (اقتصاد ایـران،   هاي اجتماعی بازدید می شبکه

 امـا در  را در پـیش داشـته اسـت؛    تـأملی و  توجـه  قابـل هاي اجتماعی روند  ایرانی نیز از شبکه
 و دلیـل  چـه  بـه  اجتمـاعی  هـاي  شـبکه  به دانشجویان پیوستن که است مطرح سؤال این اینجا
هـاي   شـبکه  کاربرد اینکه بهتوجه  بامسئله اصلی اینجاست که  پذیرد. می صورت هایی انگیزه

 اي اسـت  رونـده  پـیش  افزایش درحال دانشجویی هاي محیط و دانشجویان میان در اجتماعی،
 بـه  کـاربران  گـرایش  هـاي  انگیـزه  خصـوص  در اندکی هاي پژوهش ونتاکن ما کشور دراما 

 در هـا  آن ارتبـاطی  نیازهـاي  بـه  چنـدانی  توجـه  و اسـت  گرفتـه  صـورت  هاي اجتماعی شبکه
 از دانشـجویان  چـرا  کـه از سوي دیگر دانستن ایـن  .است نشده اجتماعی هاي رسانه به پیوستن
 هـم  شـدت اهمیـت دارد. چـون    مـی بـه  کنند براي مجـامع عل  استفاده می اجتماعی هاي شبکه
 اسـتفاده،  بـار  هـر  در کـه  زمانی هم و است ازدیاد به رو آن کنندگان استفاده و کاربران تعداد
 شک انگیزه این میزان استقبال قابل تأمل و بررسی است. . بیزیاد است شود می صرف

  ضرورت پژوهش
 هـا  شـبکه  ایـن  در موجـود  هـاي  برنامـه  از اسـتفاده  هـاي اجتمـاعی و   شـبکه  در افراد عضویت

 اینکـه  بـه  توجـه  بـا  میـان  ایـن  در اسـت.  متنوع هايدرزمینه آنان سالیق و عالیق دهنده نشان
 اي مالحظــه قابــل افــزایش از اخیــر هــاي ســال در اجتمــاعی هــاي شــبکه در عضــویت میــزان

                                                                                                                   
1Manuel Castells 
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 ایـن  در دانشـجویان   ویـژه  بـه  جامعـه  جـوان  قشر عضویت از توان نمی و است بوده برخوردار
علـم   دانشـجویان  اسـتفاده انگیـزه   و دالیـل  شناسـایی  بـه  پـژوهش  ایـن  لذا شد غافل ها شبکه

است و نتایج حاصـل    پرداخته اجتماعی هاي شبکه از شناسی شهر کرمانشاه اطالعات و دانش
تـري را   ها ایجاد کند و بستر مناسب تواند دید و شناخت بهتري نسبت به این شبکه از آن، می
  ها فراهم کند. بهتر از این شبکه گیري براي بهره

  تحقیقهدف 
 در کـه  امکانـاتی  دلیل به و شده بشري جامعۀ ناپذیر جدایی عضو اجتماعی هاي شبکه امروزه
 قرار استفاده موردبرخوردار بوده و مدام  باالیی محبوبیت از دهند می قرار کاربرانشان اختیار

  ).2010 ودیگران،1موریس( گیرند می
 و کنـد  مـی  ترغیـب  هـا  شـبکه  ایـن  بـه  پیوسـتن  بـه  را دانشجویان که هدافیا و ها انگیزه

 شـده  سـعی  پـژوهش  این است. در پوشیده ما بر زیادي حد تا شود می آن از استفاده موجب
 آن از جـامع  امکـان  حد تا درکی و برداشته موارد این بهتر هرچه شناخت جهت در گامی تا

 توانـد  مـی  اجتمـاعی  هـاي  شـبکه  از اسـتفاده  در دانشجویان هاي انگیزه شناسایی کند. حاصل
 نتـایج  بنـابراین  کنـد،  فـراهم  مـا  بـراي  جامعـه  قشر ینا استفادة و ها شبکه این از عمیق بینشی
هـدف اصـلی ایـن     .کـرد  خواهد کمک دانشجویان بهینه استفادة و کارایی بهبود در حاصل

ســط دانشــجویان علــم هــاي اجتمــاعی تو هــاي اســتفاده از شــبکه شناســایی انگیــزه پــژوهش،
  شناسی است. اطالعات و دانش

  ي پژوهش پیشینه
ها توجه نمـوده و   هاي اجتماعی به نیازهاي کاربران و تنوع آن برخی تحقیقات پیرامون شبکه

بنـدي   هـا و نیازهـاي اعضـا را طبقـه     مبتنی بر رویکرد پژوهشی استفاده و رضایتمندي، انگیزه
هـاي   شـبکه  اسـتفاده از  و شـناخت «عنـوان   بـا  اي مقاله درن پژوهشگرا مثال عنوان بهاند.  نموده

                                                                                                                   
1 Morris 
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 نتیجه این به )2010( 2وسومپتا هنیفه توسط »1کالیکوت دانشگاه دانشجویان توسط اجتماعی
 ها آن از و هستند آگاه اجتماعی هاي شبکه از دانشجویان اتفاق به قریب اکثریت که رسیدند

 نداشـتن  کـه  دادنـد  نشان دانشجویان همچنین.ندکن می استفاده دوستانه روابط برقراري براي
 هـا  آن تـر  بـیش چراکـه   است اجتماعی  هاي شبکه نگرانی ترین مهم خصوصی حریم و امنیت
  .کنند می استفاده را خود واقعی نام و عکس

نیز در تحقیق پیرامـون علـل گـرایش    ) 2007( 4و مادن 3دو پژوهشگر آمریکایی لنهارت
درصـد   55عی مجـازي در ایـاالت متحـده، نتیجـه گرفتنـد کـه       هـاي اجتمـا   کاربران بـه شـبکه  
ها شامل خودگشـودگی   اي دارند و صفحات جوانان در این شبکه هاي شبکه نوجوانان پروفایل

هـاي   کشد. یافته هایی است که رفتار آنان را به تصویر می قابل مشاهده، ساده، صمیمانه و تعامل
ها براي حفـظ روابـط    ي اجتماعی، از این شبکه بکهدرصد کاربران ش 91کند که  آنان تأیید می

درصـد بـه دنبـال     82وآمـد مکـرر دارنـد و     ها رفت کنند که با آن با دوستان کنونی استفاده می
درصد آنان از ایـن   72وآمد ندارند، ضمن اینکه  ها رفت حفظ روابط با کسانی هستند که با آن

  گیرند. بهره میهاي اجتماعی  ها براي ایجاد و پیگیري طرح شبکه
 از نفــر 400خصــوص  درتحقیقــی   کمــی، کیفــی رویکــرد ) بــا2012( 5اتیوکلیــوس

 هـاي  اوريفنـ  از دانشـجویان  اسـتفاده  دالیـل  بررسی هدف با قبرس دانشگاه پنج دانشجویان
 بـراي  را اینترنـت  دانشجویان ،طورکلی بهکه  بود آن از حاکیها انجام داد یافته وب بر مبتنی

 دانشـجویان  که رسد می نظر به .گیرند می کار به خود روزانه هاي فعالیت در مختلفی مقاصد
 منـافع  دیگـران  بـا  اطالعات تبادل و مشابه هاي سلیقه و عالیق گذاشتن اشتراك به و بحث از

 تقریبـاً  کـه  دارد مـی  بیـان  مطالعـه  این هاي یافته. باشند داشته آموزشی مقاصد براي را خاصی
 82 میـان  ایـن  از و کننـد  می استفاده اجتماعی هاي شبکه از درصد 87 یعنی دانشجویان اکثر

  .هستند بوك فیس عضو درصد

                                                                                                                   
1 Calicut 
2 Haneefa and Sumitha 
3Lenhart 
4Madden 
5 Eteokleous 
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 85/0) در پژوهش خود اعالم کردند که 2008( 4، ساندرا3، یرمالیوا2، پمپک1تایفنی 
هـاي خـود از    آموزان دبیرسـتانی بـراي ارتبـاط بـا دوسـتان و همکالسـی       دانشجویان و دانش

هـا بـراي    آن 9/0انـد کـه حـدود     هـا گـزارش کـرده    کننـد، البتـه آن   بوك اسـتفاده مـی   فیس
  کنند. هاي جدید یا ارتباط با والدین نیز از این شبکه استفاده می یابی دوست

 آمـوزانی  دانـش  نیازهـاي  و هـا  انگیـزه  بررسـی  بـه  پژوهشـی  در) 2009( 5وهمکاران پارك
 و مشـارکت  کـه  داد نشان بررسی .هستند بوك فیس شبکه دائمی بازدیدکنندگان از که پرداختند
 ،و سـرگرمی  تفـنن  بـودن،  اجتمـاعی  :بـود  اساسـی  نیـاز  چهار ارضاي براي بوك فیس در فعالیت
 و شـهر  جـنس،  همچـون  هـاي  ویژگـی  بـه  نیازهـا  ایـن  تنـوع  اطالعـات.  کسب و خویش شناخت
 هـاي  تفعالیـ  و کـاربران  نیـاز  بـین وتحلیـل   تجزیـه  و داشـته  بستگی ها آن تحصیل مدت و زادگاه

 بـه  تفننـی  و تفریحـی  هاي طریق استفاده از اطالعات کسب که داد نشان ها آن سیاسی و اجتماعی
 پتانسـیل  کـه  دهـد  مـی  نشـان  تحقیـق  ایـن همچنـین   .انجامـد  مـی  اجتمـاعی  و سیاسـی  هاي فعالیت
 بـه  جوانـان  عالقـه  توجیـه  بـراي  قدرتمنـدي  ابـزار  سـرگرمی،  یـک  عنـوان  به اجتماعی هاي شبکه
 .اسـت  جامعـه  در فعال کنندگان مشارکت عنوان به  جوان نسل کردن درگیر و دوستانه هاي تجمع
 هـاي  شـبکه  از  اسـتفاده  بررسـی  هـدف  بـا  پیمایشـی  مطالعـه  یک ) در2014( 6اومیکوواوده اکی،

 کـه  رسـیدند  نتیجـه بـه ایـن    نیجریـه  در نوسـوکا  دانشگاه کارشناسی دانشجویان میان در اجتماعی
 منظـور  بـه  هـا  باهمکالسی ارتباط دوستان، با تعامل براي غالباً اجتماعی، شبکه از دانشجویان تمامی
  کنند. می استفاده فیلم تماشاي و ملی جدي مسائل درباره بحث و آنالین مطالعه

) در تحقیق خـود درزمینـه بررسـی تجربیـات دانشـجویان در      2009( 7پمپک و همکاران
ارتباط با دوستان قدیمی که در حال حاضـر   هاي اجتماعی مشخص کردند که استفاده از شبکه
  هاي اجتماعی بوده است. ترین دلیل استفاده دانشجویان از شبکه اند، مهم در دسترس نبوده

                                                                                                                   
1Tiffany 
2Pempek 
3Yermolayeva 
4Sandra 
5 Park et al 
6 Eke, Omekwu & Odoh 
7Pempek 
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 اجتمـاعی هاي  از شبکه استفاده و درك« عنوان تحت ) در پژوهش خود2013( 1حمد
 اهـداف  بـراي  بیشـتر  دانشـجویان داد کـه   نشـان  شد، اجرا کویت در که »دانشجویان بین در

 این از  استفاده در تجربه نداشتن و کنند می استفاده اجتماعی هاي شبکه از سرگرمی و تفریح
 کیفیت از آگاهی براي دانشجویان همچنین .است امر این دالیل ترین اصلی از یکی ها شبکه

 حـریم  شناسـاندن  ضـرورت  .دارنـد  آموزش  به نیاز اجتماعی هاي شبکه در موجود اطالعات
  .است تحقیق این هاي یافته از دیگر یکی، دانشجویان به اجتماعی هاي شبکه در وصیخص

هــاي  هــاي اجتمــاعی بــه انگیــزه ، شــبکه)1393(و دیگــران  بــر اســاس مطالعــه مــرادي
هاي اجتمـاعی   ترین دلیل جذب مخاطب به شبکه گیرد، مهم گوناگون مورد استفاده قرار می

هاي دیگر بـه   . انگیزهاستفاده، بهبود وضعیت فردي انگیزه است خود افشاگري است، دومین
حفـظ روابـط و   ، گـذرانی  وقـت شدن در رسانه، جستجوي اطالعات،  ور ترتیب شامل: غوطه

 .استسرگرمی 

هـاي   شبکه از استفاده انگیزه و دالیل) پژوهشی تحت عنوان 1394داستانی و دیگران (
اند و نتایج پـژوهش   ناباد انجام دادهگ پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در مجازي اجتماعی

ها ارتباط با دوستان  نشان داده که انگیزه و هدف اصلی دانشجویان از عضویت در این شبکه
  قبلی و کنونی و همچنین سرگرمی بوده است.

 عضـویت  هـاي  انگیزه و اهداف« عنوان تحت خود پژوهش ) در1391( بیات و شهابی
منظـور   بـه  کـاربران  اکثـر  کـه  رسـیدند  نتیجه این به» زيمجا اجتماعی هاي شبکه در کاربران
 مجـازي  فضـاي  و انـد  آورده روي آن به قبلی دوستانه ارتباطات احیاي و فعلی روابط تسهیل

 دیگـر  از ایرانـی  غیر افراد با ارتباط برقراري براي جوانان تمایل همچنین دانند نمی سیاسی را
  .تاس اجتماعی هاي شبکه به پیوستن هاي انگیزه

 از اسـتفاده  الگـوي  تعیـین  ) هم در پژوهش خود با هدف1392همکاران ( و نیا جوادي
دالیـل   اند و نتایج نشـان داد کـه   ها پرداخته شبکه این از استفاده اجتماعی به دالیل هاي شبکه

 بـا  ارتبـاط  قـدیمی،  دوسـتان  با ارتباط براي اهمیت، ترتیب هاي اجتماعی به استفاده از شبکه
                                                                                                                   
1Hamade 
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 آمـوزش  تجربیات دیگران، ازاستفاده  جدید، وستاند کردن پیدا سرگرمی، نی،کنو دوستان
  .بود تصاویرگذاري  اشتراك  به و

 در عضــویت بــراي افــراد هــاي انگیــزه بررســی بــه کــه مطالعــات گذشــته از بســیاري
 هـاي  شـبکه  بـه  مطالعات این اغلبکه  دهد می نشان اند، پرداخته اجتماعی مجازي هاي شبکه

 هـا  شبکه این از  استفاده میزان و اجتماعی هاي شبکه از  استفاده دالیل ،رداستفادهمو اجتماعی
 پسـت  بـا  پراکنـده طـور   بـه  قـبالً  کـه  را کـاربران  نیازهـاي  همـه  هـا  شـبکه  ایـن  داشتند. اشاره

 را شـد  مـی  رآوردهبـ   غیره و هاي گفتگو اتاق ها، وبالگ خبري، هاي سایت وب الکترونیکی،
 رهـایی،  کنجکـاوي،  معاشـرتی،  اطالعـاتی،  نیازهـاي  سـرگرمی،  بـراي  ادافر .کنند می تأمین
 فـردي،  بـین  نیازهـاي درواقـع  یابنـد.   مـی  حضـور  فضااین  در وقت وگذران اجتماعی تعامل
  کنند. می مرتفع را خوداطّالعانی  یا نیازهاي راهنمایی و شخصی هویت اجتماعی، تماس

  روش پژوهش
ي آماري ایـن   جامعهش پیمایشی انجام گرفته است. کاربردي و به رو نوع از حاضر پژوهش

 .اسـت  پژوهش دانشجویان مشغول به تحصیل علم اطالعات و دانش شناسی شـهر کرمانشـاه  
انجـام شـده، بـر ایـن اسـاس       مورگان جدولگیري به روش تصادفی ساده با استفاده از  نمونه

یـن پــژوهش از ابــزار  در انفـر تعیــین گردیــد.   180تعـداد نمونــه بــراي انجـام ایــن پــژوهش   
پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. براي طراحی سؤاالت این پرسشنامه از طیف پنج 

گیـري بـه    هـاي انـدازه   ترین مقیـاس  اي لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج گزینه
و خیلـی مخـالفم    5ها خیلی موافقم با شـاخص امتیـاز    که طیف گزاره طوري رود. به شمار می

هـا و   . سؤاالت پرسشنامه با توجه به بررسی متون، پیشـینه شودمشخص می 1با شاخص امتیاز 
ها بـه ترتیـب مربـوط     اند. شاخص متغیر طراحی شده 5بندي و در  هدف این پژوهش صورت

هـاي علمـی و    گـذرانی، فعالیـت   جسـتجوي اطالعـات، حفـظ روابـط، سـرگرمی و وقـت      به 
چنـدین انگیـزه   ي  ها دربرگیرنده از این شاخص امهرکدپژوهشی و وضعیت فردي است که 

  .است



   
  
 

 

علم  انیدانشجو انیدر م یاجتماع يها از شبکه استفاده يها زهیانگ یبررس
 81یاطالعات و دانش شناس

  یشهال لطف

 یاستفاده شده است، لذا تعداد مشخص محتوایی روش از پرسشنامه، روایی تعیین براي
ــات و     ــم اطالع ــاوري اطالعــات و عل ــار اســاتید و خبرگــان حــوزه فن از پرسشــنامه در اختی

شـنامه نهـایی تعیـین    آوري نقطـه نظـرات آنـان پرس    شناسی قرار گرفت که پس از جمع دانش
بـه   88/0 آن مقـدار استفاده و  کرونباخ آلفاي ضریب گردید. براي تعیین پایایی پرسشنامه از

و  هـا  پرسشـنامه  تکمیـل  از پـس  .پایـایی اسـت   قبـول  قابـل دهنـده مقـدار    آمد که نشان دست
 20 نسـخه افزار اس پـی اس اس   نرم از استفاده با آمده دست هب اطالعات ها، دادهآوري  جمع

 بــراي فریــدمن آزمــون از هــا، انگیــزهو اهمیــت  میــزان از آگــاهی بــرايتحلیــل و همچنــین 
  است. شده استفاده هاي اجتماعی ي استفاده از شبکه هاي برانگیزانندهشاخص بندي رتبه

  ها یافته
شـناختی پاسـخگویان ذکـر شـده اسـت و سـپس بـه         در این بخـش ابتـدا اطالعـات جمعیـت    

ــزه ــتفاده از  انگی ــاي اس ــبکه ه ــات و     ش ــم اطالع ــجویان عل ــدگاه دانش ــاعی از دی ــاي اجتم ه
  شاخص است، پرداخته شده است. 22شناسی در قالب پنج متغیر که متشکل از  دانش

 پاسخگویان شناختی جمعیت اطالعات
درصـد خـانم    80نفـر پاسـخگو    180از مجمـوع   هاي عودت داده شده، پاسخنامه به توجه با

 67(سـال   25-20یشترین درصد فراوانی متعلـق بـه گـروه سـنی     بودند؛ در مورد متغیر سن، ب
است. همچنین در مورد سطح تحصیالت پاسـخگویان نیـز بیشـترین آمـار بـه مقطـع        )درصد

 درصد) بودند. 45(بیشترین پاسخگویان  1394کارشناسی تعلق دارد. دانشجویان ورودي 

اسـتفاده از   در ؤثرمـ ي متغیرجستجوي اطالعات  هاي برانگیزانندهپرسش اول: شاخص
  اند؟ کدامهاي اجتماعی  شبکه

هــاي اجتمــاعی، حجــم و  هــاي مســتقل در شــبکه دسترســی آســان بــه اخبــار و تحلیــل
انـد. نگـاهی بـه     ي جهـانی را افـزایش داده   باالي گردش و تبادل اطالعات در جامعـه  سرعت
کـاربران   دهد اشخاص حقیقی و حقوقی داراي صفحه هستند و هاي اجتماعی نشان می شبکه
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هاي غیررسمی، رویـدادهاي   بسته به نیاز و تمایالتشان جهت پیگیري اطالع از اخبار و برنامه
 نتـایج  بـه  توجـه  بـا گیرند.  ها بهره می اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، هنري و غیره از این شبکه

شـاخص  رتبـه   بـاالترین  دارايکسب اطالعـات و اخبـار   شاخص  فریدمن، بندي رتبه آزمون
ــدهبرانگی ــري  زانن ــات در  متغی ــتجوي اطالع ــبکه  جس ــتفاده از ش ــوده   اس ــاعی ب ــاي اجتم  وه

، آمـوزش، دنبـال   وکـار  کسـب جسـتجوي شـغل و   از: انـد   عبارت رتبه ترتیب به ها سایرگویه
  ).1جدول (هاي نوین و استفاده از تجربیات سایرین  کردن فناوري

  هاي اجتماعی مربوط به متغیر جستجوي اطالعات . میانگین و آزمون فریدمن انگیزه استفاده از شبکه1جدول 
 آزمون فریدمن میانگین نمونه ها شاخص

  3.71  4.07 180  کسب اطالعات و اخبار
 3.46 3.90 180 وکار کسبجستجوي شغل و 

 2.34 3.47 180 استفاده از تجربیات سایرین

 2.49 3.53 180 هاي نوین دنبال کردن فناوري

 3.00 3.70 180 آموزش

  
ــاخص  ــده پرســش دوم: ش ــاي برانگیزانن ــط   ه ــظ رواب ــر حف ــتفاده از مؤثردري متغی اس

  اند؟ کدامهاي اجتماعی  شبکه
هـا و   اي براي بسیاري از دانشجویان حکم تداوم، تحکیم و تکمیل فعالیت روابط شبکه

در ایـن بررسـی پیـدا کـردن      کننده شرکتروابط واقعی را دارد. مضاف بر این، دانشجویان 
هـاي   هـاي اسـتفاده از شـبکه    تـرین انگیـزه   ت جدید و احیاي ارتباطات قدیمی را از مهمدوس

ي  رغـم فاصـله   هـاي اجتمـاعی، علـی    اجتماعی بیان کردند. بدین معنی که با استفاده از شبکه
هـاي شـغلی، تحصـیلی و     ها و مشغله فیزیکی با دوستان دوران دبستان و دانشگاه، محدودیت

دیکــی عــاطفی طـرفین همچنــان مســتدام خواهـد بــود. همچنــین   حتـی خــانوادگی، لـذت نز  
اي مناسب براي کشـف دوسـتان جدیـد، ایجـاد و      هاي اجتماعی را عرصه دانشجویان، شبکه

 بنـدي  رتبـه  آزمـون  نتایج به توجه بابینند.  گسترش تعامل اجتماعی با افرادي کامالً ناآشنا می
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متغیر ي  شاخص برانگیزانندهرتبه  ینباالتر دارايپیدا کردن دوست جدید شاخص  فریدمن،
  ).2جدول (هاي اجتماعی است استفاده از شبکه حفظ روابط در

  متغیرحفظ روابط عی مربوط بههاي اجتما میانگین و آزمون فریدمن انگیزه استفاده از شبکه .2جدول 

 میانگین نمونه  ها شاخص
آزمون 
 فریدمن

 3.63  3.80 180 ارتباط با دوستان قبلی و کنونی

  4.51 4.43 180 پیدا کردن دوست جدید
 2.71 3.46 180 ها پیشنهاد دوستان و عضویت آن

 3.39 3.62 180 ي ارتباطات اجتماعی تقویت و توسعه

 3.03 3.60 180 ایجاد فرصت یکسان براي گفتگوي افراد با همدیگر

عدم وجود مانع و خط قرمزي براي گفتگو درباره 
 موضوعات مورد عالقه

180 4.10 3.73 

 مــؤثر گــذرانی ي متغیــر ســرگرمی و وقــت هــاي برانگیزاننــدهپرســش ســوم: شــاخص
  اند؟ کدامهاي اجتماعی  استفاده از شبکهدر

ي  اي شـدن فراغـت و عرصـه    هاي مبتنی بـر آن رسـانه   ي رسانه ظهور اینترنت و توسعه
کننـده   ویان شـرکت اي که مطابق اظهار نظر دانشـج  گونه سرگرمی را به دنبال داشته است. به

هـاي اجتمـاعی    هـا بـه حضـور در شـبکه     اي از اوقات فراغت آن در این پژوهش بخش عمده
ها، اوقـات فراغـت خـود را بـه      دانشجویان با حضور در این شبکه درواقعیابد.  اختصاص می

ي فراغتـی مشـترك و    گذراننـد و تجربـه   ها مـی  ها و کلیپ گذاري عکس جستجو و اشتراك
 آزمـون  نتـایج  بـه  توجه باکنند.  ي خود دنبال می هاي روزمره ر کنار فعالیتلذت بخشی را د

هـا و   نوشـته  ازجملـه کننده  کمک در پیدا کردن محتواي سرگرمشاخص  فریدمن، بندي رتبه
 گذرانی سرگرمی و وقت متغیري  شاخص برانگیزانندهرتبه  باالترین داراي یدئوییوتصاویر 

بررسـی و  از: انـد   عبارت رتبه ترتیب به ها سایرگویه وی بوده هاي اجتماع استفاده از شبکه در
و کمـک   و اشـخاص ثالـث)   مخاطب خودم،(ویدیو  ي عکس/ها آلبومگذاشتن  به اشتراك

    ).3جدول (به گذران اوقات در جریان عادي روز
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 گذرانی رمی و وقتسرگ متغیر هاي اجتماعی مربوط به . میانگین و آزمون فریدمن انگیزه استفاده از شبکه3جدول 

 میانگین نمونه  ها شاخص
آزمون 
 فریدمن

 1.64 3.46 180  کمک به گذران اوقات در جریان عادي روز

ها و  کننده ازجمله نوشته کمک در پیدا کردن محتواي سرگرم
 یدئوییوتصاویر 

180 4.54 2.40 

 خودم،(ي عکس/ویدیو ها آلبومگذاشتن  بررسی و به اشتراك
 الث) قسمتی از زندگی من استو اشخاص ث مخاطب

180 3.87 1.96 

  
 مـؤثر  هاي علمـی و پژوهشـی   ي متغیر فعالیت هاي برانگیزانندهپرسش چهارم: شاخص

  اند؟ کدامهاي اجتماعی  استفاده از شبکهدر
ــاوري اطالعــات و ارتباطــات باعــث شــد کــه    پیشــرفت هــاي گســترده و ســریع در فن

ي سنتی فاصـله   هاي جامعه ه و اینترنت از محدودیتهاي رایان دانشجویان با یادگیري مهارت
تولیدکننـده و تأثیرگـذار بـودن را در بسـتر      ازجملههاي ذهنی خود  گرفته و بسیاري خواسته

هـاي اجتمـاعی    ببینند. این احساس توانمندي با توسل به شبکه یافته تحققهاي اجتماعی  شبکه
تقویت  روز روزبههاي اجتماعی  شبکه ها در و تولید محتواهاي صوتی، تصویري و توزیع آن

ي جهانی این طیـف را ترغیـب بـه     شود و لذت و رضایت همراهی با دستاوردهاي جامعه می
یـابی و   اطـالع شـاخص   فریـدمن، بنـدي   رتبـه  آزمون نتایج  به توجه بانماید.  پویایی بیشتر می

هاي علمی و پژوهشـی   تفعالی متغیري  شاخص برانگیزانندهرتبه  باالترین داراي یرسان اطالع
شـاخص  از: انـد   عبارت رتبه ترتیب به ها گویه سایر وهاي اجتماعی بوده  استفاده از شبکه در

هـاي   کسب و تبادل اطالعات، شاخص اشتراك نظر و ایده و شاخص مشـارکت در فعالیـت  
  ).4جدول (اجتماعی و فرهنگی
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هاي علمی و  فعالیت متغیر هاي اجتماعی مربوط به ه. میانگین و آزمون فریدمن انگیزه استفاده از شبک4جدول 
  پژوهشی

 آزمون فریدمن میانگین نمونه ها شاخص
 2.77 4.49 180 کسب و تبادل اطالعات

 2.70 4.43 180 اشتراك نظر و ایده

  2.88  4.63 180 یرسان اطالعیابی و  اطالع
 1.65 3.60 180 هاي اجتماعی و فرهنگی مشارکت در فعالیت

  
اسـتفاده از  در مـؤثر  ي متغیـر وضـعیت فـردي    هـاي برانگیزاننـده  پنجم: شاخص پرسش

  اند؟ کدامهاي اجتماعی  شبکه
هاي اجتماعی امکـان پـردازش شخصـیت در کنـار توانـایی ایجـاد ارتباطـات         فضاي شبکه

هـاي   دلخواه، نیاز به دیده شدن، مورد تأیید و توجه قرار گرفتن را براي دانشجویانی کـه از شـبکه  
هـاي اجتمـاعی بـا حـذف      سازد. به عبـارتی در فضـاي شـبکه    کنند فراهم می تماعی استفاده میاج

شود، دانشجویان فـارغ از هرگونـه فشـار یـا کنتـرل       موانعی که گاه در ابراز نظر رودررو دیده می
بنـدي   با توجه بـه نتـایج آزمـون رتبـه    توانند خود واقعی یا خود دلخواهشان را بنمایانند.  بیرونی می
ي  شـاخص برانگیزاننـده  داراي بـاالترین رتبـه   پرکردن تنهایی و خـالء عـاطفی   شاخص فریدمن، 

  ).5جدول (هاي اجتماعی است استفاده از شبکه متغیر وضعیت فردي در

  وضعیت فردي متغیر هاي اجتماعی مربوط به . میانگین و آزمون فریدمن انگیزه استفاده از شبکه5جدول 

 میانگین نمونه ها شاخص
زمون آ

 فریدمن
 3.01 4.47 180 پرکردن تنهایی و خالء عاطفی

براي بهبود جایگاه شخص دردنیا یعنی بودند در بطن 
 تحوالت

180 4.13 2.51 

 1.99 3.54 180 فراهم آوردن فرصت خودابرازي براي شخص

ذهنی در فرد با حضور در فضاي _ایجاد تغییرات فکري
 مختلف با افرادهاي اجتماعی و ارتباط  شبکه

180 3.86 2.49 
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  گیري نتیجه
گـذاري   اي است که به کاربرانی کـه تمایـل بـه اشـتراك     شبکه اجتماعی، سایت یا مجموعه

هـاي   دهـد. شـبکه   ها، افکار و فعالیت خود با دیگـران دارنـد، ایـن امکـان را مـی      مندي عالقه
ایـن امکـان را    فضایی براي پیدا کردن دوستان جدید هستند بـه افـراد   حال اجتماعی در عین

هـایی بـراي تبـادل     ارتباط برقرار کنند. همچنین مکاندهند که با دوستان قدیمی خود نیز  می
گذارنـد.   ها افراد عقاید و نظرهاي خود را با یکـدیگر بـه اشـتراك مـی     نظر هستند که در آن

ــه باتوجــه ــه مــورد موضــوع اجتمــاعی، هــاي شــبکه اینکــه ب  و دانشــجویان از بســیاري عالق
 در نوظهـور  هـاي  شـبکه  ایـن  کاربرد گذرد، نمی آن از هم چندانی عمر و است گرانپژوهش
 بـه  تبـدیل  را پدیـده  ایـن  جهـانی،  روابط تا گرفته شخصی روابط از روابط، از وسیعی طیف
دانشـجویان بـا    اي کـرده اسـت.   اجتمـاعی و رسـانه   هـاي  پـژوهش  درعیـار   تمـام  سـوژه  یک

یکـی از عوامـل محبوبیـت     درواقـع کننـد.   اسـتفاده مـی   ها هاي گوناگونی از این شبکه انگیزه
هاي افـراد و   ها، اهداف و انگیزه هاي اجتماعی این است که به طیف وسیعی از خواسته شبکه
پـژوهش بـا   ایـن   دهـد.  اطالعـات مـی   ها امکان تعامل و تبادل دهد و به آن ها پاسخ می گروه

عی توسط دانشجویان علم اطالعات و هاي اجتما هاي استفاده از شبکه هدف شناسایی انگیزه
  شناسی انجام گرفته است. دانش

متغیرهاي جستجوي اطالعات، حفظ روابط،  که است آن از حاکی پژوهش این نتایج
تـرین   مهم عنوان به هاي علمی و پژوهشی و وضعیت فردي گذرانی، فعالیت سرگرمی و وقت

 و توضـیح  بـه  ذیل در که هستند ویاندانشج توسط هاي اجتماعی هاي استفاده از شبکه انگیزه
  :شد خواهد پرداخته ها آن تفسیر

متغیـر جسـتجوي   هـاي اجتمـاعی مربـوط بـه      هاي اسـتفاده دانشـجویان از شـبکه    یزهانگ
، آمـوزش،  وکـار  کسـب کسب اطالعات و اخبار، جستجوي شغل و هاي  اطالعات، شاخص
اسـت کـه بـا نتـایج پـژوهش       هاي نوین و اسـتفاده از تجربیـات سـایرین    دنبال کردن فناوري

  .است) همسو 1392جوادي نیا و همکاران (
 متغیـر حفـظ روابـط،   هاي اجتماعی مربـوط بـه    هاي استفاده دانشجویان از شبکه یزهانگ
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پیدا کردن دوست جدید، ارتباط بـا دوسـتان قبلـی و کنـونی، پیشـنهاد دوسـتان و عضـویت        
فرصت یکسان براي گفتگـوي افـراد بـا     ي ارتباطات اجتماعی، ایجاد ها، تقویت و توسعه آن

اسـت   همدیگر و عدم وجود مانع و خط قرمزي براي گفتگو درباره موضوعات مورد عالقه
هایی بود که اکی، اومیکو و  یزهانگ ازجملهکه پیدا کردن دوست و ارتباط با دوستان قدیمی 

به آن ) 1391ت () و شهابی و بیا1394داستانی ( ) و2009)، پمپک و همکاران (2014اوده (
  شود نتایج این تحقیق مؤید این نظر است. طور که مشاهده می اند و همان اشاره کرده
متغیــر ســرگرمی و هــاي اجتمــاعی مربــوط بــه  هــاي اســتفاده دانشــجویان از شــبکه یــزهانگ

یـدئویی،  وها و تصـاویر   کننده ازجمله نوشته  کمک در پیدا کردن محتواي سرگرمگذرانی،  وقت
ي هـا  آلبـوم ذران اوقـات در جریـان عـادي روز و بررسـی و بـه اشـتراك گذاشـتن        کمک به گـ 

  ) همسو است.1391) و جوادي نیا و همکاران (2013عکس/ویدیو است که با نتایج حمد (
هـاي   فعالیـت متغیـر  هـاي اجتمـاعی مربـوط بـه      هاي استفاده دانشجویان از شبکه یزهانگ

، کسب و تبادل اطالعات، اشتراك نظـر و ایـده   یرسان اطالعیابی و  اطالععلمی و پژوهشی، 
) 2012) و اتیوکلیوس (1394هاي اجتماعی و فرهنگی است. مرادي ( و مشارکت در فعالیت
ي را گـذار  اشـتراك ) نیـز کسـب و جسـتجوي اطالعـات و بـه      2009و پارك و همکـاران ( 

  هاي اجتماعی ذکر کرده بودند. هاي استفاده از شبکه انگیزه ازجمله
متغیر وضـعیت فـردي،   هاي اجتماعی مربوط به  هاي استفاده دانشجویان از شبکه یزهانگ
تحـوالت،   بطـن  در بودن یعنی دنیا در شخص جایگاه عاطفی، بهبود خالء و تنهایی پرکردن

 بـا  ارتبـاط  و اجتمـاعی  هـاي  شـبکه  فضاي در حضور با فرد در ذهنی _ فکري تغییرات ایجاد
کـه بـا نتـایج پـارك و      شخص است براي خودابرازي فرصت آوردن مختلف و فراهم افراد

  .است) همسو 2009همکاران (
تایفنی، پمپک، یرمـالیوا،  چون شود که نتایج دیگر تحقیقات هم می خاطرنشاندر انتها 

 پـژوهش  این هاي یافته با )2010سومپتا ( ) و هنیفه و2007) و لنهارت و مادن (2008ساندرا (
هـاي   عامل اسـتفاده از شـبکه   نوعی به ها انگیزه این از یک هر نیز ها آن در که ستجهت ا هم

  شدند. اجتماعی محسوب می
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  پیشنهادهاي برخاسته از پژوهش
چـه بهتـر از   ي هر بهبـود اسـتفاده   باهـدف  زیـر  پیشـنهادهاي  پـژوهش،  هـاي  یافتـه  بـه توجه  با

هـا   تابخانهها، ک شناسی، دانشگاه هاي اجتماعی توسط دانشجویان علم اطالعات و دانش شبکه
  شود: و سایر مؤسسات ارائه می

هاي خود دعوت کنند  اي را ایجاد کرده و از همکالسی توانند شبکه دانشجویان می .1
 تا به این شبکه بپیوندند و به طرح مباحث کالسی یا علمی بپردازند.

که درگیر مباحث اطالعاتی هسـتند نیـز بـا     مؤسساتیها و سایر  ها، کتابخانه دانشگاه .2
توانند با ایجـاد   اند، می ها در بین دانشجویان ایجاد کرده اي که این شبکه به عالقهتوجه 
ي هـر   ها پیوسته و رسالت خویش را که همانـا اشـاعه   هاي شخصی، به این شبکه شبکه

  چه بیشتر دانش است به بهترین نحو انجام دهند.
هـاي   ي بهتـر دانشـجویان از شـبکه    شـناخت بهتـر و اسـتفاده    شـود بـراي   توصیه مـی  .3

سـرگرمی و   قصـد  بـه هایی اتخاذ شود تا دانشـجویان از بنـد اسـتفاده     اجتماعی، تصمیم
هـاي تجـاري و آموزشـی     تفریح رهایی یابند و با کارکردهاي دیگر آن، نظیـر قابلیـت  

  آشنایی یابند.
مخـوانی داشـته و مبتنـی بـر     اي داخلی که بـا اهـداف کشـور ایـران ه     طراحی شبکه .4

  و مرتفع کردن نیازهاي دانشجویان موجود باشد، ضروري است. هاي اخالقی ارزش
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