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چکیده :هدف این مقاله شناسایی دالیلی است كه موجب میشود كاربر یک شبکه اجتماعی را بر دیگر شبکه-
ها ترجیح دهد .شبکههای اجتماعی مجازی در سالهای اخیر محبوبیت زیادی كسب كردهاند و در حال حاضر
فیسبوک در رتبه پربازدیدكنندهترین این سایتها قرار دارد .همچنین شركت گوگل با معرفی گوگلپالس در
تالش است تا نقش موثری در این حوزه ایفا كند ،رقابت این دو شبکه فرصت مناسبی برای تحقیق درباره دالیل
انتخاب شبکههای اجتماعی توسط كاربران فراهم میكند .نظریه استفاده و خشنودی ،چارچوب نظری این
مقاله را تشکیل میدهد .روش تحقیق استفادهشده مصاحبه كیفی است و روش نمونهگیری نیز روش نمونه-
گیری مورد نوعی است .در مجموع برای انجام این تحقیق با  01كاربر كه همه آنها همزمان در فیسبوک و
گوگلپالس عضویت دارند مصاحبه شده است .نتایج این مصاحبهها نشان داد كه كاربران ،با وجود ساخت
حساب كاربری در گوگلپالس ،از فعالیت خود در فیسبوک نکاستهاند و تنها در صورتی حاضرند به شبکهای
دیگر بهطور فعال بپیوندند كه اغلب دوستانی كه در فیسبوک دارند نیز به آن شبکه پیوسته باشند .در واقع
حضور دوستان واقعی كاربر در یک شبکه اجتماعی ،مهمترین دلیلی است كه باعث ترجیح یک شبکه اجتماعی
بر شبکههای اجتماعی دیگر میشود .میراثبری و كنجکاوی نیز مهمترین دالیلی است كه به عضویت كاربران
در شبکههای اجتماعی جدید میانجامد.
واژگان کلیدی :شبکه های اجتماعی مجازی ،فیسبوک ،گوگل پالس ،استفاده و خشنودی ،میراثبری.
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مقدمه و طرح مساله  :دالیل ترجیح شبکههای اجتماعی
هدف این مقاله ،پرداختن به این مساله است كه چه دلیل یا دالیلی موجب میشود تا كاربران یک شبکه
اجتماعی مجازی را بر شبکههای دیگر ترجیح دهند .این موضوع از آن جهت ،اهمیت دارد كه امروزه
شبکههای اجتماعی مجازی ،نقش مهمی در تجربه و حضور افراد در فضای مجازی ایفا میكنند .این
شبکهها با اینکه عمر كوتاهی دارند اما نه تنها توانستهاند در كنار امکانات قدیمیتری چون ای ـ میل،
وبالگ ،اتاق گفتگو و  ،...توجه كاربران را به خود معطوف كنند ،بلکه كمكم خود را بهعنوان جایگزین آنها
مطرح میكنند (ساالوی 0و نلسون  .) 118،پیدایش شبکههای اجتماعی مجازی ،بالطبع توجه پژوهشگران
را به خود جلب كرده است ،چرا كه این شبکهها روابط افراد را تحت تأثیر قرار داده و همچنین تأثیرات
اجتماعی متعددی دارند كه برای تحلیل دقیق آنها بایستی تحقیقات فراوانی صورت پذیرد.
اولین شبکه اجتماعی مجازی در سال  0331آغاز بهكار كرد (بوید 6و الیسون ، 111 ،1شبکههای
اجتماعی مجازی ،پاراگراف  )0و پس از آن به تعداد این شبکهها افزوده شد ،اما از سال  111و با پیدایش
شبکه اجتماعی فیسبوک ،شبکههای اجتماعی مجازی وارد دوره تازهای شدند .دورهای كه مهمترین
مشخصه آن جذب كاربران بسیار زیاد از سرتاسر دنیا و با مشخصات مختلف است .این موفقیت در جذب
تعداد زیاد كاربران تأثیرات دیگری نیز داشته است .امروزه برخی از صاحبنظران (هارلو 100،6؛ گونزاله
بایلون ،5برگ هولتوفر ،1ریورو 8و مورنو 100 ،3؛ استرنج ) 100 ،01فیسبوک را بهعنوان عامل اصلی در وقوع
جنبشهای اجتماعی میشناسند و مسدود شدن این سایت در برخی از مواقع و در این كشورها نشان
میدهد كه حاكمان نیز به این مسئله اعتقاد دارند .این موضوع میتواند مالكی برای درک اهمیت شبکههای
اجتماعی مجازی و نقشی كه امروزه در زندگی انسان ایفا میكنند ،باشد.
پژوهشگران زیادی (پاپاچاریسی و مندلسون 100،00؛ الیسون و دیگران 111 ،؛ پاپاچاریسی ) 113 ،در
مورد جنبههای مختلف شبکههای اجتماعی مجازی تاكنون به تحقیق پرداختهاند ،اما اغلب آنها در مورد یک
شبکه اجتماعی و مسائل مربوط به آن شبکه خاص بوده است و كمتر به رقابت این شبکهها در جذب كاربر و
دالیل كاربران برای انتخاب و ترجیح یک شبکه بر شبکههای دیگر صورت گرفته است .در این تحقیق رقابت
دو شبکه اجتماعی مجازی فیسبوک و گوگلپالس مورد توجه است كه به دلیل احراز رتبه اول در شبکههای
مجازی اجتماعی از نظر كاربر توسط شبکه اجتماعی فیسبوک و همچنین تازه بودن گوگلپالس و توجهی
كه بعد از ایجاد ،به این شبکه اجتماعی شده است ،انتخاب شدهاند.
در حال حاضر طبق آمار سایت الکسا شبکه اجتماعی فیسبوک محبوبترین شبکه اجتماعی در بین
كاربران است و دومین سایت پربازدید كننده دنیا به شمار میآید (اطالعات سایت فیسبوک .) 100 ،این
سایت از زمان پیدایش خود رشد روزافزونی داشته است و تعداد كاربران آن در حال حاضر بیش از 561
میلیون نفر هستند (فیسبوک .) 100 ،نتایج یک تحقیق در سال  111نشان داد كه كاربران معمولی در
روز حدود  1دقیقه وقت خود را در فیسبوک میگذرانند و دوسوم كاربران نیز حداقل یکبار در روز وارد
فیسبوک میشوند (الیسون و دیگران.) 111 ،
گوگلپالس نیز ،یکی از جدیدترین شبکههای اجتماعی است كه شركت گوگل در تیرماه سال 0631
ایجاد كرد .این شبکه توانست در  05روز ابتدایی آغاز به كار خود ،به  01میلیون كاربر دست پیدا كند

دالیل ترجیح یک شبکه اجتماعی مجازی...

04

(سولیس ،) 100 ،بعد از ظهور گوگلپالس بحثهای زیادی بین كاربران اینترنتی در مورد اینکه فیسبوک
بهتر است و قابلیتهای بیشتری دارد یا گوگلپالس درگرفت (با جستجوی عبارت رقابت فیسبوک و گوگل
پالس به زبان انگلیسی در سایت گوگل این امر مشهود است).
لتر ( ) 100دو دلیل برای ظهور گوگلپالس برمیشمرد :اولین دلیل رقابت در حوزه تبلیغات است .زیرا
بخش اعظم درآمد گوگل از طریق تبلیغات به دست میآید و این حوزه با ورود فیسبوک به عرصه تبلیغات
مورد تهدید قرار گرفته است ،چرا كه شركتها جایگزینی برای تبلیغات گوگل یافتهاند و عالوه بر این یک
شبکه اجتماعی میتواند امکاناتی در اختیار تبلیغگران قرار دهد كه یک موتور جستجو نمیتواند؛ اما دلیل
دیگر این امر این است كه یک موتور جستجو نمیتواند پایگاه كاربری خود را مانند یک شبکه اجتماعی
توسعه دهد .اگر كاربری بخواهد چیزی را در اینترنت جستجو كند از گوگل استفاده میكند اما یک شبکه
اجتماعی پایگاه كاربری بسیار باالتری دارد .یک شبکه اجتماعی در واقع افراد را وارد دنیایی مجازی میكنند
و تالش میكند تا حداكثر زمان ممکن كاربر را در این دنیا نگه دارد و او را ترغیب كند تا دیگران را نیز وارد
این دنیا كند.
رقابت گوگلپالس و فیسبوک زمینه مناسبی برای مطالعه دالیل ترجیح یک شبکه اجتماعی بر شبکهای
دیگر فراهم كرده است .مشخص شدن این دالیل میتواند در درک رفتار كاربران شبکههای اجتماعی مجازی
مؤثر باشد و همچنین در ساخت شبکههای اجتماعی مجازی جدید بکار آید .ازآنجاكه دالیل كاربران برای
ترجیح یک رسانه ،ارتباط نزدیکی با نیازهای آنها دارد ،ما برای انجام این تحقیق ازنظریه استفاده و
خشنودی بهعنوان چهارچوب نظری استفاده كردهایم كه در بخش چهارچوب نظری آن را توضیح خواهیم
داد.
با توجه به شاخصهای مورد بحث در نظریه استفاده و خشنودی ،در این مقاله سعی خواهیم كرد تا ابتدا
پاسخ پرسشهای فرعی تحقیق را یافته و سپس با استفاده از آنها ،به پرسش اصلی تحقیق پاسخ گوییم .این
پرسشها در زیر ارائه شدهاند:
پرسش فرعی تحقیق  :0كدام نیاز(ها) ،موجب استفاده كاربران از شبکههای اجتماعی مجازی میشود؟
پرسش فرعی تحقیق  :مهمترین خوشنودیای كه كاربران با استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی ،به
دست میآورند ،چیست؟
پرسش اصلی :با توجه به نظریه استفاده و خشنودی ،دلیل ترجیح یک شبکه اجتماعی بر دیگر شبکهها
توسط كاربران كدام است؟
شبکههای اجتماعی مجازی :تعریف ،مشخصات و چالشها
شبکههای اجتماعی مجازی انواع مختلفی دارند .برخی از این شبکهها بر پایه عالیق شغلی شکل
میگیرند ،برخی دیگر بر اساس روابط عاطفی و برخی نیز بر اساس روابط بین دانشجویان (الیسون ،استنفیلد
و لمپ  ، 111 ،ص  .)0016این شبکهها با امکاناتی كه در اختیار اعضای خود قرار میدهند ،آنها را قادر
میسازند تا حجم وسیعی از ارتباطات را تجربه كنند .اعضا در این شبکهها میتوانند برای دوستان خود پیام
بگذارند ،لینک ،ویدئو ،فایل صوتی و  ...به اشتراک بگذارند ،با دیگران وارد مباحثه شوند ،در مورد نظرات
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آنها ابراز عقیده كنند و  . ...این شبکهها عمر چندان طوالنیای ندارند ،اولین شبکه اجتماعی مجازی در
سال  0331آغاز به كاركرد (بوید و الیسون ، 111 ،شبکههای اجتماعی مجازی ،پاراگراف  )0و پس از آن
تعداد این شبکهها افزایش روزافزونی داشته است ،بهطوریكه در حال حاضر تعداد زیادی شبکه اجتماعی در
فضای اینترنت وجود دارد .دانشنامه ویکیپدیا لیستی از  11سایت شبکه اجتماعی ارائه كرده است (لیست
سایتهای شبکهای ) 100 ،كه نشاندهنده تعداد باال و تنوع این شبکههاست .همچنین در حال حاضر
تعداد زیادی از افراد از این سایتها استفاده میكنند .مركز پژوهشهای كاربردی در كلرادو ،در پژوهشی در
مورد شبکههای اجتماعی مجازی به این نتیجه رسیده است كه  865درصد از مشاركتكنندگان در تحقیق
از حداقل یک سایت شبکه اجتماعی استفاده میكنند (ساالوی و نلسون ) 118 ،كه قطعاً این تعداد از آن
زمان تاكنون بیشتر نیز شده است .تمام این آمار نشاندهنده اهمیت شبکههای اجتماعی مجازی است .این
شبکهها محیطی مناسب برای ارتباطات اجتماعی اعضا فراهم میكنند .شبکههای اجتماعی مجازی این كار
را از چند طریق انجام میدهند .آنها )0 :افراد را قادر میسازند تا شبکههای وسیعتری را مدیریت كنند كه
شامل افرادی است كه قبالً با آنها در ارتباط نبودهاند و بنابراین توانایی آنها در ایجاد و استفاده از روابط
اجتماعی را افزایش میدهند ) .این شبکهها اطالعاتی در مورد افرادی كه با آنها در زندگی روزمرهمان
آشناییم و اغلب بهصورت تصادفی آنها را میبینیم ،میدهند .این اطالعات میتوانند بهعنوان یک
تسهیلكننده اجتماعی عمل كنند و انواع جدیدی از تعامالت را بوجود آورند كه ممکن است این تعامالت
جدید اثرات مثبتی بر جامعه و فرد بگذارند و )6 ،این سایتها راههای جدیدی برای ارتباط با دیگر افراد بر
پایه عالیق ،مسائل و یا تجربیات مشترک در اختیار اعضا قرار میدهد (الیسون به نقل از ساالوی و نلسون،
 ، 118ص .)03
چارچوب نظری
چارچوب نظریای كه در این مقاله استفاده شده ،تلفیقی از نظریه استفاده و خشنودی و مدل
تصمیمگیری بکر و شونبک كه بر اساس نظریه استفاده و خشنودی بنا شده است ،میباشد.
نظریه استفاده و خشنودی یکی از نظریات كالسیک در حوزه ارتباطات است كه رهیافتی روانشناسانه به
ارتباطات دارد (پاپاچاریسی و مندلسون« ، 101 ،استفاده و خشنودی») و توسط الهیو كاتز برای اولین بار
ارائه شد (سورین و تانکارد .)0681 ،به عبارت بسیار ساده این نظریه میگوید اگر یک رسانه نیازهای كاربر را
برطرف كند و كاربر از استفاده از آن رسانه خاص احساس رضایت كند ،آنگاه بار دیگر نیز از آن رسانه
استفاده خواهد كرد .این نظریه بر مفهوم مخاطب فعال استوار است و كاتز هنگامی این نظریه را ارائه كرد كه
مفهوم مخاطب منفعل در پژوهشهای ارتباطی غالب بود ،وی اظهار داشت كه بجای اینکه بپرسیم رسانهها با
افراد چه میكنند؟ باید بپرسیم افراد با رسانهها چه میكنند؟(سورین و تانکارد0681 ،؛ كاون هاس و یانگ،
 ، 101ص 660؛ ویندال و دیگران .)0683 ،تحقیقات معاصر در این حوزه پنج فرضیه دارند )0 :رفتار
رسانهای ،شامل انتخاب رسانه و استفاده از آن ،هدفمند و با انگیزه قبلی است ) ،افراد از وسایل ارتباطی
استفاده میكنند تا نیازها و عالیق خود را برطرف كنند )6 ،زمینه ایجاد شده توسط عوامل اجتماعی و
روانشناسی در رفتار رسانهای افراد نقش میانجی را ایفا میكنند )1 ،رسانهها با دیگر اشکال ارتباطات رقابت
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میكنند و  )6افراد نسبت به رسانهها در روابط دارای قدرت بیشتری هستند اما همواره اینگونه نیست
(رابین 0331 ،به نقل از پاپاچاریسی و مندلسون" ، 101 ،استفاده و خشنودی").
دنیس مکكوایل ( ،0681ص  )016نیز فرضیات اساسی نظریه استفاده و خشنودی را به این شرح
طبقهبندی كرده است )0 :انتخاب رسانه و محتوا عموماً فعالیتی عقالنی و معطوف به اهداف و خرسندیهای
خاص است .پس مخاطبان فعال هستند و شکلگیری آنها را منطقاً میتوان تبیین كرد؛ ) یکایک
مخاطبان نسبت به نیازهای رسانهای كه از شرایط شخصی و اجتماعی مشترک ریشه میگیرد آگاهی دارند و
میتوانند این نیازها را در قالب انگیزشهای مختلف بیان كنند؛  )6كاربری شخصی رسانهها ،به بیان كلی
بیشتر از اصول زیباییشناختی یا فرهنگی در شکلگیری مخاطبان نقش و اهمیت دارد و  )1تمام یا اغلب
عوامل تأثیرگذاری بر شکلگیری مخاطبان را میتوان به لحاظ نظری تبیین كرد.
به گفته پاپاچاریسی و مندلسون ( " ، 101استفاده و خشنودی") ،از این نظریه برای فهم استفادههای
مختلف از رسانهها و نتایج آنها استفاده میشود ،كاون هاس و یانگ ( ، 101ص )660 .نیز استفاده و
خشنودی را یکی از موفقترین نظریهها برای تحقیق در رابطه با چگونگی و چرایی استفاده افراد از رسانهها
میدانند .این نظریه همچنین برای درک اینکه افراد چگونه از اینترنت برای رسیدن به اهداف متفاوت
استفاده میكنند ،مورد استفاده قرارگرفته است (پاپاچاریسی" ، 101 ،استفاده و خشنودی") .به همین دلیل
ما این نظریه را برای انجام تحقیق حاضر انتخاب كردهایم ،چرا كه همانطور كه در طرح مسئله توضیح داده
شد پاسخ به پرسشهایی كه این تحقیق مطرح میكند مستلزم مشخص كردن نیازها و خشنودیهای
كاربران در استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی است و برای مشخص كردن این نیازها با توجه به نظرات
محققانی كه در باال به آنها اشاره شد ،نظریه استفاده و خشنودی چهارچوب نظری مناسبی را فراهم
میسازد.
ما برای رسیدن به پاسخهای دقیقتر و درک بهتر دالیل ترجیح یک شبکه اجتماعی مجازی بر شبکههای
دیگر از مدل تصمیمگیری بکر و شونبک نیز بهره بردهایم .بکر و شونبک (به نقل از خواجهنوری،0683 ،
"بازنگری نظریه") معتقدند برای شناخت كامل رفتار مخاطبان در برابر تنوع رسانهای نوین باید همواره دو
دیدگاه "مخاطبمحور" از یکسو و "رسانهمحور" را از سوی دیگر در نظر داشت .به اعتقاد آنها رویکرد
استفاده و خشنودی از این نظر كه توانایی افراد برای توضیح رفتارهایشان را مورد توجه قرار میدهد ،رویکرد
مخاطب محور تلقی میشود .با در نظر داشتن هر دو دیدگاه مخاطبمحور و رسانهمحور ،بکر و شونبک،
مدل شماره  0و یا جدول شماره  0را ارائه میدهند (همان).
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مدل شماره  .0دیدگاههای مخاطبمحور و رسانهمحور
در مدل باال نیازهای افراد مخاطب كه با نام نیازهای اجتماعی مشخص شده است ریشه در نیازهای اولیه،
پیشینه و موقعیت اجتماعی افراد دارد .این نیازها موجب ارزیابی راههای گوناگون ارضای نیازها از سوی
مخاطبان میشود .رفتارهای در دسترس دیگر بر این ارزیابی اثر میگذارند كه انتظار میرود هزینه رفتار را
برحسب توجه ،پول ،زمان و مکان مورد ارزیابی قرار دهد .بر اساس این ارزیابی مخاطبان یک رفتار را
انتخاب میكنند .این رفتار انتخابی ممکن است تأثیرات مطلوب و مورد نظر را به دنبال داشته باشد كه
میتواند ارضای نیاز باشد یا ممکن است تأثیرات ضمنی دیگری (مرتبط یا غیر مرتبط به نیاز اولیه) ،نظیر
دریافت اطالعات ،به دنبال داشته باشد.
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جدول  .0مدل تصمیمگیری درباره رسانه جدید
نیاز وجود دارد

نوع نیاز
انتظارات
انتظار نمی رود كه رسانه
جدید نیاز را برآورده كند

انتظار می رود كه رسانه
جدید نیاز را برآورده كند

نیاز وجود ندارد

نیاز برآورده شده است

نیاز برآورده نشده است

هزینه رسانه جدید
پایین

بسیار كم انتخاب می
شود

كم انتخاب می شود

انتخاب نمی شود

هزینه رسانه جدید
باال

بسیار بسیار كم انتخاب
می شود

بسیار انتخاب می شود

انتخاب نمی شود

هزینه رسانه جدید
پایین

بطور متوسط انتخاب
می شود

زیاد انتخاب می شود

انتخاب نمی شود

هزینه رسانه جدید
باال

كم انتخاب می شود

بطور متوسط انتخاب می
شود

انتخاب نمی شود

منبع :خواجهنوری0683 ،
جدول یک در واقع یک مدل است و اساسا به این نکته ابتدایی می پردازد كه آیا یک نیاز وجود دارد یا
خیر .اگر نیازی وجود نداشته باشد ،معرفی یک رسانه جدید هیچگونه تغییری در شرایط موجود ایجاد
نخواهد كرد و انتخاب نخواهد شد .در صورت وجود نیاز ،ممکن است نیاز برآورده شده یا برآورده نشده
باشد .مساله دیگر مربوط به هزینه است .خدمات و تولیدات ،چهار نوع هزینه متفاوت دربردارند كه شامل
توجه ،زمان ،مکان و پول است .البته عامل توجه بهمثابه هزینه ،بیشتر نادیده گرفته میشود .اگر چنین
انتظار رود كه رسانه جدید توانایی برآوردن نیاز را ندارد ولی هزینهای پایین داشته باشد ،انتظار میرود از
سوی آنها كه نیازشان برآورده نشده است به میزان كم انتخاب شود .به همین ترتیب برحسب ارزیابی
رسانه برای ارضای نیازها ،هزینه انتخاب رسانه و نیازهای برآورده شده یا نشده تصمیمگیری مخاطبان نسبت
به انتخاب رسانه جدید متغیر خواهد بود (همان).
روش تحقیق
این پژوهش به روش اكتشافی است كه با استفاده از سنت مردمنگارانه و روش مصاحبه كیفی انجام شده
است .در این تحقیق ما بدنبال یافتن راهی به دنیای كاربران شبکههای اجتماعی مجازی و شناخت دالیل
آنها برای ترجیح شبکهای اجتماعی بر شبکههای دیگر هستیم .بنابراین برای انجام این تحقیق سنت مردم-
نگارانه و روش كیفی را مناسب تشخیص دادیم.
در دهههای اخیر ،محققان توجه بیشتری به روشهای كیفی نشان دادهاند و بهتدریج از روشهای كمی
فاصله میگیرند .روشهای كمی و كیفی تفاوتها و نقاط افتراق مهمی با یکدیگر دارند .مهمترین این
تفاوتها در فلسفه متفاوت آنها درباره واقعیت است ،واقعیت در نزد پژوهشگر كمی ،عینی تلقی میشود،
جدا از پژوهشگر وجود دارد و توسط همگان دیده میشود اما برای پژوهشگر كیفی واقعیت یگانهای وجود
ندارد ،هر ناظری واقعیت را بهعنوان بخشی از پژوهش خلق میكند و واقعیت مبتنی بر ذهن است و تنها با
ارجاع به یک ناظر موجودیت مییابد (ویمر و دومینیک ،0681 ،ص .)051 .در واقع میتوان گفت كه واقعیت
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در نظر پژوهشگر كیفی برساختهای اجتماعی و تاریخی است (شرت0681 ،؛ یورگنسن و فیلیپس )0683 ،0
در حالیکه برای پژوهشگران كمی كه برخی آنها را پوزیتیویست مینامند واقعیت امری عینی و محتوم است
(چالمرز .)0631،06در میدان تحقیق نیز این دو روش در پنج حوزه با یکدیگر تفاوت دارند :نقش پژوهشگر،
طرحریزی پژوهش ،محیط تحقیق ،ابزارهای سنجش و نظریهسازی (ویمر و دومینیک ،0681،ص.)050 .
بنابراین روش كیفی راهی بهتر برای مشاهده عمیقتر رویدادها و پی بردن به ژرفای آنها فراهم میكند و به
همین دلیل ،ازآنجاكه من درصدد پی بردن به دالیل و نیازهایی كه موجب استفاده فرد از شبکههای
اجتماعی میشود ،هستم روش كیفی را برای این پژوهش انتخاب كردم .عالوه بر این ،ببی ،0686( 01ص.
 )688روش كیفی را برای موضوعهایی مناسب میداند كه نگرشها و رفتارها از طریق آن به بهترین نحو در
درون محیطهای طبیعی آنها شناخته میشوند و این دقیقاً همان چیزی است كه من در این تحقیق
میخواهم به آن برسم.
پژوهش كیفی طیف گستردهای از روشها را دربر میگیرد ،یکی از این روشها مصاحبه كیفی (عمیق)
است .مصاحبه كیفی توسط مرتون 06و كندال 05در دهه  0311ابداع شد .این نوع مصاحبه از سؤالهای
ساختیافته ،نیمه ساختیافته و بی ساختار تشکیل میشود كه هركدام وجهی از مسئله را روشن میكنند
(فلیک ،0688 ،01ص .)056 .ببی معتقد است كه طرح مصاحبه كیفی بیشتر انعطافپذیر ،مکرر و مداوم
است تا اینکه از ابتدا آن را تدارک دیده و تمام جوانب آن سنجیده شده باشند (ببی ،0686 ،ص .)516 .ویمر
و دومینیک ( ،0681ص )036 .نیز ویژگیهای این نوع مصاحبه را به این شرح دستهبندی كردهاند :معموالً
از نمونههای كوچک استفاده میشود ،بهطور مفصل دلیل پاسخهای مصاحبهشوندگان را روشن میكند،
مشاهده طوالنیمدت واكنشهای غیركالمی مصاحبهشوندگان را ممکن میسازد ،معموالً بسیار طوالنی است
و این نوع مصاحبهها میتوانند با اوضاع و احوال پاسخگویان جداگانه انطباق داده شوند .من نیز با توجه به
این دالیل و قدرت باالی مصاحبه كیفی ،این روش را انتخاب كردم تا بهتر بتوانم مسئله تحقیق را مورد
ارزیابی قرار دهم.
ازآنجاكه اغلب نویسندگان (ببی ،0686 ،ص688 .؛ ویمر و دومینیک ،0681 ،ص )051 .بر رابطه
صمیمانه مصاحبهكننده و مصاحبهشونده در جریان مصاحبه برای رسیدن به اطالعات بیشتر و مفیدتر تأكید
كردهاند ،ما افراد مصاحبهشونده را از بین دوستان و آشنایان خود انتخاب كردیم تا مصاحبهها بیشتر حالت
گفتگوهای دوستانه در مورد فیسبوک و گوگلپالس را داشته باشند.
برای نمونهگیری ،راهبرد نمونهگیری موردِ نوعی كه توسط لیندالف 08پیشنهاد شده است انتخاب شد .در
نمونهگیری مورد نوعی ،پژوهشگر مواردی را انتخاب میكند كه بیش از همه معرف موضوع موردمطالعه
باشند (ویمر و دومینیک ،0681،ص .)08 .بر اساس این راهبرد و با توجه به شناختی كه از فعالیت اعضای
نمونه در سایت فیسبوک و گوگلپالس داشتیم ،افرادی را برای مصاحبه انتخاب كردیم كه اغلب از شناخت
و دانش كافی درزمینه شبکههای اجتماعی برخوردار بودند و مدتزمان زیادی از عضویت آنها در فیسبوک
میگذشت و با ایجاد گوگلپالس به عضویت آن درآمده بودند .این ویژگیها موجب میشود تا شناخت
انگیزهها و دالیل افراد دقیقتر باشد و همچنین بهتر بتوان رقابت بین فیسبوک و گوگلپالس و از طریق آن
آینده شبکههای اجتماعی مجازی را تبیین كرد.
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در مجموع  01مصاحبه با مصاحبهشوندگان انجام شد ،میانگین زمان انجام مصاحبهها  1دقیقه بود و
مصاحبهها در آذر و دیماه سال  0631در دو نوبت انجام شدند .راهبرد تعیین حجم نمونه نیز بر اساس اصل
اشباع بود كه توسط لیندالف ارائه شده است ،بر اساس اصل اشباع در روش كیفی انتخاب نمونه تا جایی
ادامه مییابد كه مسئله ،اشباعشده و هدف تحقیق محقق گردد (لیندالف .) 116 ،ما در نوبت اول با  1نفر
مصاحبه انجام دادیم و ازآنجاكه اصل اشباع محقق نشده بود در نوبت بعدی با سه نفر دیگر نیز مصاحبه
كردیم و بدین ترتیب ده مصاحبه برای این پژوهش انجام شد .سؤالهای مصاحبه بر اساس پرسشهای
تحقیق و با توجه به نظریه استفاده و خشنودی طراحی شده بود .همچنین ازآنجاكه مصاحبههای انجامشده
مصاحبههای كیفی از نوع نیمه ساختاریافته بود ،در جریان مصاحبهها سؤالهای دیگری نیز از
مصاحبهشوندگان پرسیده شد و همچنین با توجه به انجام مصاحبههای قبلی سؤالها و نحوه انجام مصاحبه
تغییر داده میشد تا نتایج دقیقتری به دست آید .مصاحبهها در مکانهای متفاوتی انجام شد .تعدادی از
مصاحبهها در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،برخی در منزل مصاحبهشوندگان و تعدادی نیز در
خوابگاه دانشگاه تهران انجام شد .ما انتخاب مکان انجام مصاحبه را به عهده مصاحبهشونده میگذاشتیم تا
وی هنگام مصاحبه بیشتر احساس راحتی بکند و مصاحبهها در تمام این مکانها بهصورت گفتگوهای
دوستانه و در محیطهای كامالً طبیعی انجام شد.
تحلیل یافتهها
در این بخش برای تحلیل یافتههایی كه از مصاحبهها به دست آمدهاند از روش مقایسه دائمی بهره برده
شده است .روش مقایسه دائمی ،اولین بار توسط گالزر و استراوس معرفی شد (ویمر و دومینیک ،0681 ،ص
 .)055این روش شامل چهار مرحله است:
 -0مقایسه و قرار دادن وقایع در دستههای معین
 تدقیق و پاالیش دستهها -6جستوجو برای یافتن انواع روابط و مضمونهای مشترک میان دستهها
 -1ساده كردن و تركیب دادهها در یک ساختار نظری منسجم (همان).
با توجه به این روش در ادامه این بخش تالش میكنیم تا با استفاده از یافتهها پاسخ سؤاالت تحقیق را
مشخص كنیم.
پرسش فرعی تحقیق :1
اولین یافتهای كه از دستهبندی مصاحبهها در مورد دالیل و نیازهایی كه موجب عضویت و ادامه حضور
كاربران در فیسبوک و گوگلپالس میشود ،این است كه آنها پیش از عضویت در این شبکهها احساس
نیازی نسبت به این شبکهها نداشتهاند و بهطور عمده دو دلیل آنها را به عضویت در این شبکهها ترغیب
كرده است:
 -1كنجکاوی نسبت به شبکه جدید
 -2میراث بری
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اغلب مصاحبهشوندگان اذعان داشتند كه دلیل آنها برای عضویت در گوگلپالس ،كنجکاوی آنها بوده
است .مهدی در این مورد میگوید« :خب وقتی یه شبکه جدید میاد و همه در موردش صحبت می كنن ،آدم
ترغیب میشه بره ببینه این شبکه چیه و با قبلیا چه فرقی داره» .حمید هم در این مورد میگوید« :اولش كه
اعالم شد گوگل میخاد شبکه اجتماعی ایجاد كنه همه مشتاق شدند ببینند این شبکه چیه و خصوصاً اینکه
در رقابت با فیسبوک چه شکلیه .منم از همون اول رفتم عضو شدم تا در جریان باشم ».رقابت گوگل با
فیسبوک ،دلیلی است كه سروش نیز در صحبت خود به آن اشاره میكند« :بهمحض اینکه شنیدم گوگل در
پی رقابت با فیسبوک است شاد شدم .علت هم واضح بود .اوالً احساس میكردم كه سیطره فیسبوک بر
كاركردی كه اینترنت در عرصه شبکههای اجتماعی دارد حالتی شبه انحصاری یافته و اینکه بدانی عضوی از
یک نظام انحصاری هستی ،با نوعی احساس وابستگی و حقارت همراه است .به همین دلیل در همان روزهای
نخست و پیش از آنکه گوگلپالس رسماً آغاز به كار كند در آن عضو شدم».
حامد نیز در این مورد اذعان داشت كه «اینکه اساساً بدونی یه شبکه جدید اومده و خصوصاً یه
زمزمههایی هم باشه كه میخاد با شبکهای كه اینهمه بش وابستهای رقابت كنه ،خب طبیعتاً آدم دوس داره
ببینه چه شکلیه و چه چیزایی داره .منم واسه همین رفتم توی گوگلپالس عضو شدم ،خصوصاً اینکه
عضویت تو این شبکهها تقریباً هزینهای برای آدم نداره هی آدم وسوسه میشه بره ببینه چه خبره ».حسنا هم
مانند اغلب اعضای نمونه كنجکاوی در مورد چیستی گوگلپالس را دلیل عمده عضویت خود در این شبکه
اعالم كرد« :من اول از دوستام شنیده كه گوگل یه شبکه اجتماعی درست كرده ،بعدشم كه میلش از طرف
خود گوگل برام اومد رفتم عضو شدم تا ببینم چه خبره ».اما كنجکاوی در مورد فیسبوک هم صادق بوده
است ،مثالً مهین میگوید« :من ،با توجه به مشغلههایی كه داشتم زیاد دوست نداشتم وارد اینترنت و اینا
بشم ،خصوصاً اطالعاتم در مورد شبکههای اجتماعی خیلی كم بود .اما تو یه برههای خیلی در مورد
فیسبوک میشنیدم ،راستش همهجا حرف از فیسبوک بود و اصالً همین باعث شد كه بیام توی فیسبوک.
چون میخواستم ازش سر در بیارم و ببینم چیه كه اینهمه در موردش حرف می زنن ».مهسا نیز در این
مورد میگوید كه «من االنم اگه فیسبوک و این شبکهها نباشن احساس خالئی نمیكنم ،چون كارم رو با
میل و مسنجر و وبالگ راه میندازم ،اما وقتی همه دوستات در مورد یه چیزی صحبت می كنن ،اگه تو در
موردش چیزی ندونی باعث میشه احساس كنی كه یه چیزی كمه و همین احساس باعث شد بیام توی
فیسبوک».
اما در مورد فیسبوک عالوه بر كنجکاوی دلیل دیگری نیز وجود دارد .سروش از دیدی ماركسیستی ،این
دلیل را به بهترین نحو بیان كرد« :راستش من اول از یاهو  651استفاده میكردم .علت ورودم به  651هم
دعوتهای مکرر دوستان بود و بعد دیدم عجب اعتیاد مسرت بخشیه! وقتی كه یاهو  651بسته شد ،من
عمالً در فیسبوک فعال شدم .دلیل خاصی برای ورود بهش نداشتم! شبکههای اجتماعی ،دقیقاً مثل بسیاری
از محصوالت سرمایهداری دیگه میمانند .هیچ احتیاج حیاتیای بهشون نیست ،اما همیشه ازشون استفاده
می شه .ولی درست مثل باقی این محصوالت ،بهمرور نوعی احساس نیاز موجب میشه كه استفاده از آن
محصول تداوم پیدا كند .امروز میدانم كه فیسبوک یک دایركتوری بسیار كامل از دوستان و آشنایان است
و هرگاه به تماس با این اشخاص نیاز داشته باشم ،قادرم از فیسبوک استفاده كنم ».رضوانه نیز این دلیل را
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در مورد ورودش به فیسبوک مورد تأیید قرار میدهد .وی گفت« :من از طریق دوستانم با فیسبوک آشنا
شدم و خودم تجربه مستقیمی از آن نداشتم .سابقاً یکی از دوستانم كه عالقهمند به شبکههای اجتماعی
مجازی است و عضویت اوركات و كلوب و  360را هم به من پیشنهاد كرده بود مرا تشویق كرد كه در
فیسبوک تشکیل صفحه بدهم».
ترغیب توسط دوستان ،دلیلی است كه لیال نیز آن را متذكر میشود« :در جمع دوستان ما كه رشته علوم
ارتباطات می خونیم یکی از دوستان عکاسی هم میكرد .با دوربین حرفهای .ثبت اون لحظات رو در
فیسبوک به اشتراک میگذاشت و من هر وقت بهش میگفتم عکسها رو ایمیل كن میگفت برو تو
فیسبوک ببین .نمیفرستم تا بری فیسبوک رو راه بیاندازی .قبل از اون هم اسم فیسبوک رو شنیده بودم.
اما به دلیل مشغله و فیلتر و این حرفا سراغش نمیرفتم ».حامد نیز در این مورد معتقد بود كه «تا وقتی كه
یاهو  651بسته نشده بود من دلیلی برای ترک اونجا نداشتم ولی وقتی یاهو  651بسته شد من عضو
فیسبوک شدم .اتفاقاً اوایل خیلی از فیسبوک خوشم نمی اومد و كار باهاش برام سخت بود اما كمكم بهش
عادت كردم ».زهرا نیز در این مورد ترغیب دوستان و عضویت در شبکههای قدیمیتر را دلیل عضویت در
فیسبوک میداند« :توی دوره كارشناسی قبل از اینکه برم فیسبوک عضو شبکههای توییتر و فرندفید بودم
كه از طریق هم دانشکدهای هام باهاشون آشنا شده بودم با فیسبوک هم آشنا شده بودم منتها سال 88
عضو فیسبوک شدم».
این دلیل در واقع چیزی است كه مکكوایل در تحلیل مخاطبان رسانهها ،آن را میراثبری مینامد .به
اعتقاد مکكوایل ،میراثبری یعنی انتقال بخشی از مخاطبان یک برنامه به برنامه بالفاصله بعد از آن (مک-
كوایل )0681 ،و ما با توجه به گفتههای مصاحبهشوندگان میتوانیم ببینیم كه این امر بهوضوح در مورد
عضویت در گوگلپالس و فیسبوک رخ داده است و با توجه به مصاحبهها میتوانیم بگوییم كه یکی از دالیل
عضویت كاربران در شبکههای اجتماعی جدید میراثبری است ،میراثبری به معنی انتقال بخشی از كاربران
شبکه اجتماعی قدیمیتر به شبکه اجتماعی جدید.
بنابراین از مجموع این دالیل میتوان نتیجه گرفت كه قبل از عضویت كاربران ،آنها احساس نیازی
نداشتهاند اما بعد از عضویت بهتدریج به فیسبوک وابسته شدهاند .دلیل این وابستگی نیز به خشنودیهای
كسبشده از شبکههای اجتماعی مجازی برمیگردد كه در پرسش فرعی دوم تحقیق مطرح شده است.
پرسش فرعی تحقیق :2
آنچه از مصاحبهها برمیآید این است كه مهمترین دلیل كاربران برای وابسته شدن و ماندن در فیسبوک،
ارتباط آسان با دوستان است .بهطوریكه تقریباً تمامی مصاحبهشوندگان یکی از دالیل ماندنشان در
فیسبوک را ارتباط با دوستانشان اعالم كردند .زهرا در این مورد میگوید« :دلیلم در اوایل بیشتر آشنایی با
یه محیط دیگه بود ولی در حال حاضر انگیزهام گسترش دادن شبکههای ارتباطیم هست و میخواهم كه از
این طریق با دوستانم در ارتباط باشم ».لیال نیز در این مورد حضور دوستانش را به مسائل اجتماعی پیوند
میزند و میگوید« :اما همه اینها به كنار این دلیلی هم هست كه شرایط امروز جامعه برای من بهعنوان یه
جوان حوصله سر بر هست .فیسبوک من رو جدا میکنه از تمام این دغدغهها یه جورایی برام مفرح هست .یه
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جورایی تو یه فضای مجازی با دوستان تو سروكله هم میزنیم ،نظرهامون رو میگیم و بحث میكنیم .نیت
سازندگان این شبکه هر چی كه باشه فعالً كه داره خالء هایی كه جامعه ایران داره و چیزهایی كه من نیاز
دارم و به دست نمی یارم رو تا حدی بهم میده .من دوستهای زیادی دارم و ارتباطات گسترده اما با تمام
این احواالت این ارتباطات در دنیای امروز با اینهمه مشغله به من اجازه نمیده كه در هرزمانی كه میخوام
برقرار بشه .فیسبوک این زمان و فضا رو شکسته و یه جورایی نقش حوزه عمومی رو برای من اجرا میکنه،
درست مثل میدون یه شهر كه همه دورش جمع میشن و نظر میدن».
مصاحبهشوندگان ،همچنین اعالم میكردند كه تنها در صورتی حاضرند به عضویت شبکهای جدید درآیند
كه دوستانشان نیز به آنها مهاجرت كنند و در آنجا عضو شوند .حمید در این مورد گفت« :من تا وقتی كه
دوستام همه توی فیسبوک باشن ،توی شبکه دیگهای عضو نمیشم .اما مثالً اگه اغلب دوستام توی گوگل
پالس فعال باشن و اونجا كارهاشون رو انجام بدن ،خب بالطبع من هم میرم اونجا ».مهدی نیز در این مورد
عقیده داشت كه« :اصالً مگه االن كم شبکه اجتماعی داریم؟ اینهمه هست ،مثالً نتالگ .اما من تو این
شبکهها فقط یه اكانت دارم و اصالً توش فعال نیستم .اگه یه شبکه جدید بیاد اون تو هم یه اكانت میسازم
كه باشم توش ولی فعالیت نه .اما خب اگه جایی باشه كه دوستام توش فعال باشن منم اونجا فعالیت میكنم
و اینم بستگی به امکاناتی داره كه یه شبکه جدید داشته باشه ».مهسا نیز معتقد است كه« :نه ،من فک
نمیكنم توی یه شبکه جدید عضو بشم چون بعید میدونم چیز جدیدی واسه عرضه داشته باشه .اما خب اگه
همه دوستای فعلیای كه تو فیسبوک دارم برن اونجا ،منم اونجا عضو میشم».
پرسش اصلی تحقیق
اكنون ما در مرحلهای هستیم كه میتوانیم پاسخ پرسش اصلی تحقیق را بیابیم .اغلب مصاحبهشوندگان
با توجه به دالیل باال ،و خصوصاً عدم حضور دوستانشان در گوگلپالس ،اعالم كردند كه در حال حاضر در
گوگلپالس صرفا عضویت دارند و فعالیت خاصی در آنجا انجام نمیدهند .رضوانه در این مورد میگوید« :من
توی گوپس چندان فعال نیستم و فقط اوایل رقابتش با فیسبوک برام جالب بود ،االنم خیلی ازش راضی
نیستم و بنظرم چندان جالب نیست و خصوصاً اینکه دوستام اصالً اونجا فعال نیستن ».محمد در این مورد
میگوید« :من فقط اكانت گوگلپالس رو ساختم و هیچ فعالیتی توش نمیكنم .اكانت رو هم ساختم كه از
قافله عقب نمونم ،همین ».مهسا نیز میگوید كه« :اینقد كاركردن با گوگلپالس برام سخته و بنظر من اصالً
این گوگلپالس خیلی پیچیده است .جوری كه دیگه رغبتی ندارم برم توش ».زهرا نیز میگوید« :با گوگل
پالس كار نمیكنم فقط میرم گه گاهی ببینم ملت چی می نویسن ،فقط همین یعنی در مجموع كار خاصی
باهاش ندارم».
لیال این مسئله را بیشتر توضیح داده است« :من جیمیل داشتم .گوگلپالس خودش هی از طرف
دوستان دعوتنامه میداد .البته از قبل از اومدن گوگلپالس زمزمههای اومدنش رو شنیده بودم و حتی در
یک نشست تخصصی در این مورد شركت كردم و دیدم كه امکانات گوگلپالس از فیسبوک بیشتر هست و
امکان ردهبندی دوستان رو میده اما با تمام این احواالت من با فیسبوک راحتتر هستم و بیشتر با
فیسبوک كار میكنم .گوگلپالس رو فقط زمانی كه پیغامی برام بیاد چک میكنم و شخصاً فعالیتی درش
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ندارم .گه گاهی با گوگل باز كار میكنم اما مثل یه معتاد با فیسبوک كار میكنم .روزی چند بار مثل بچم
بهش سر میزنم .حتی دیزاین صفحش رو دوست دارم ».اما سروش بگونه ای دقیق این مسئله را توضیح داد:
«من علیرغم شگفتزدگی خودم شاهد بودم كه وابستگیام به فیسبوک ابداً كمتر نشده و در عوض گوگل
پالس ،با وجود رویکرد مثبتی كه نسبت به آن داشتم ،مهجور و مطرود مانده است .فکر میكنم علت
میتواند دو ریشه داشته باشد :اول اینکه یک شبکه اجتماعی ،به یک محفل مکانی شباهت دارد .چیزی
شبیه به یک كافیشاپ .قصد انسانها از جمع شدن در یک پاتوق این است كه در فضایی مألوف ،با
انسانهایی تکراری و مألوف وارد تعامل شوند .حال اگر متصدی این پاتوق اندكی بدخلق باشد و یا به هر
دلیل دیگر شما نقدی بر فضای عمومی آن داشته باشید ،اما حضور دوستان و آشنایان دران مکان عمالً شما
را به حضور در آن پایبند میكند .مسئله در مورد گوگلپالس هم دقیقاً چنین است .گوگلپالس كافهای
است مدرن و شیک كه از سوی معتمدین شما (گوگل) تأسیس شده .اما واقعیت این است كه شما پیشتر
حلقه بزرگ دوستانتان را در مکانی دیگر مجتمع كردهاید - .نکته دیگر این است كه فضای مجازی مانند
هر ابزار سایبری دیگر ،بهمرور رموز خویش را بر كاربر مکشوف میكند .زمانی كه شما به اندركنش (تعامل)
با یک فضای مجازی خو گرفتید ،عادت كردن به فضای مجازی جدید اندكی دشوار خواهد بود .مسئله در
مورد  651هم دقیقاً چنین بود .در ابتدای ورود به فیسبوک احساس میكردم كه فضا و منطق تعامل با یاهو
 651بسیار آسانتر و منطقیتر بوده است .این احساس تا ماهها با من همراه بود و اگر  651تعطیل نشده بود
همین عامل میتوانست من را از فیسبوک جدا كرده و به شبکه اجتماعی مألوفم بازگرداند».
با توجه به یافتهها و پاسخ پرسشهای فرعی تحقیق ،میتوان گفت كه حضور دوستان كاربر مهمترین
دلیلی است كه موجب ترجیح یک شبکه اجتماعی بر شبکههای دیگر میشود .البته با توجه به مصاحبهها
الزم به تذكر است كه منظور دوستانی است كه كاربر در دنیای واقعی دارد .بنابراین درصورتیكه دوستان
كاربر به یک شبکه اجتماعی دیگر كوچ كنند ،بهاحتمال زیاد میتوان گفت كه كاربر نیز به شبکه جدید
خواهد رفت و درصورتیكه دیگر دوستان كاربر اینکار را انجام ندهند ،كاربر نیز در شبکه قبلی خود خواهد
ماند .بنابراین حضور دوستان كاربر ،در عین اینکه موجب میشود تا كاربر به یک شبکه اجتماعی وابسته
شود ،همچنین موجب میشود تا كاربر در صورت مواجهه با یک شبکه جدید ،دست به انتخاب زده و یک
شبکه را بر دیگری ترجیح دهد.
بحث و نتیجهگیری
در مجموع ،با توجه به یافتههای مصاحبهها میتوان گفت كه اعضای نمونه بهطور عمده به دو دلیل
كنجکاوی نسبت به شبکه جدید و همچنین مسئله میراثبری ،نسبت به عضویت در شبکههای جدید
اجتماعی اقدام میكنند .كاربران پیش از پیدایش یک شبکه اجتماعی نسبت به آن احساس نیاز نمیكنند،
اما با عضویت در آن بهمرور زمان و خصوصاً با اضافه شدن دوستانشان نسبت به آنجا احساس وابستگی
میكنند و این امر در ترجیح یک شبکه اجتماعی بر شبکههای دیگر نقش اساسی دارد.
با توجه به مدل انتخاب رسانه جدید بکر و شونبک (خواجهنوری )0683 ،نمیبایست كاربران عضو
شبکههای جدید شوند .مثالً در این تحقیق ،كاربران نمیبایست عضو گوگلپالس شوند ،زیرا تمام نیازهایی
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كه احساس میكردهاند در فیسبوک مرتفع میشده است و آنها به وجود شبکه اجتماعی دیگر نیازی حس
نمیكردهاند .اما مسئلهای كه در این مورد وجود دارد ،هزینه بسیار پایین ،و تقریباً صفر عضویت در گوگل
پالس است .بنابراین بر اساس نظریه بکر و شونبک ازآنجاكه نیاز و هزینه هر دو پایین است ،كاربران به
عضویت در گوگلپالس مبادرت میورزند ،اما عضویت صرف به معنای ترجیح گوگلپالس به فیسبوک
نیست.
بهعبارتدیگر ،عضویت در گوگلپالس ،برای اعضای نمونه لزوماً به معنای جایگزینی آن با فیسبوک و یا
فعالیت مداوم و مستمر در آن نیست .بلکه اغلب اعضای نمونهتنها و تنها یک حساب كاربری در گوگلپالس
03
گشودهاند و فعالیت مستمری در آن ندارند .این نتیجه در واقع تأكیدی بر نظریات كاون هاوس و یانگ
( ، 101ص  )661است ،كاون هاس و یانگ (همان) در رابطه با استفاده كاربران از رسانههای اجتماعی با
استفاده ازنظریه استفاده و خشنودی ،دو گرایش را تشخیص دادهاند :اول اینکه كاربران تنها از یک شکل از
رسانههای اجتماعی استفاده نمیكنند بلکه آنها عالقه دارند تا از یک مجموعه از این ابزارها برای ارتباطات
بهره بگیرند ،این گرایش نشان میدهد كه كاربران یک رسانه جدید را جایگزین دیگر رسانهها نمیكنند بلکه
آنها را با یکدیگر مورد استفاده قرار میدهند .دوم ،كاربران گرایش دارند كه از ابزارهای جدید بهره بگیرند و
آنها را بهعنوان بخشی از فهرست وسایل ارتباطی خود اقتباس كنند و این یکی از دالیل رشد سریع
شبکههای اجتماعی مجازی است.
كنجکاوی نسبت به
شبکه جدید
میراث بری

عضویت در شبکه
اجتماعی جدید
حضور دوستان كاربر



مدل  .6دالیل ترجیح به عضویت در شبکه های اجتماعی
طبق این مطالعه ،عواملی كه در ابتدا موجب عضویت كاربران در یک شبکه اجتماعی میشود كنجکاوی
نسبت به شبکه جدید و مساله میراثبری است .كاربران پس از عضویت در شبکه اجتماعی و با گذشت زمان
دوستان خود را در آنجا مییابند و به گفته سروش ،آنجا را به یک «پاتوق مجازی» تبدیل میكنند.
مهمترین عامل ترجیح یک شبکه اجتماعی به شبکه اجتماعی دیگر ،حضور دوستان كاربر است .بهطوریكه
اغلب اعضای نمونه گفتهاند كه تنها درصورتیكه دوستانشان از شبکه اجتماعی قدیمی به شبکه اجتماعی
جدید بروند ،حاضرند كه اینکار را انجام دهند (مدل .)6
این نتیجه میتواند عاملی راهگشا برای درک رفتار كاربران شبکههای اجتماعی مجازی باشد و همچنین
اینکه اگر شبکهای جدید در پی موفقیت باشد ،عالوه بر ارائه امکانات و كاربردهای جدید بایستی راهی برای
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كوچ دسته جمعی كاربران فراهم كند ،یعنی اینکه اگر كاربر ببیند كه دوستانش در حال ترک شبکه قدیمی
هستند و او هم به دنبال آنها خواهد رفت .بهعنوان یکی دیگر از نتایج این تحقیق میتوان گفت كه افزایش
كمی كاربران یک شبکه اجتماعی ،به معنای افزایش فعالیت كاربران در آن و ترجیح آن به شبکههای
اجتماعی دیگر نیست و بنابراین در ارزیابی شبکههای اجتماعی عالوه بر معیارهایی نظیر تعداد كاربران
بایستی به میزان زمانی كه آنها در یک شبکه اجتماعی صرف میكنند و میزان تعلق و وابستگی آنها نیز
توجه كرد .در واقع كیفیت حضور كاربران در یک شبکه اجتماعی عامل مهمی در تشخیص ترجیح دادن آن
شبکه بر شبکههای دیگر است .همانطور كه مکكوایل ( ،0681ص )85 .در مورد مخاطبان تلویزیون چهار
عامل را بهعنوان معیارهای كیفیت مخاطب بودن به برنامه یا كانالی خاص تشخیص میدهد ،میتوان گفت
كه بایستی با انجام تحقیقات بیشتر و وسیعتر كیفیت كاربر بودن نیز تعیین گردد و ما امیدواریم كه در این
تحقیق توانسته باشیم اندكی از این كار را انجام داده باشیم.
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