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فرهاد سراج�١، اصحاب حبیب زاده٢، سعید شریف� رهنمو٣

چ3یده

هدف این پژوهش، شناسایی انگیزه های دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر همدان 
در استفاده از شب8ه های مجازی اجتماع> بود. این پژوهش با استفاده از روی8رد ترکیبی 
و طرح اکتشاف> انجام شد. در بخش کیف> با استفاده از روش پدیدارشناس> با بیست 
نفر از دانش آموزان که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برف> انتخاب شده بودند، 
مصاحبه عمیق صورت گرفت. سواالت مصاحبه حول انگیزه های استفاده نوجوانان از 
شب8ه های اجتماع> بود که با استفاده روش پنج مرحله ای اسمیت تحلیل شد. سپس 
به منظور بسط دامنه یافته ها با استفاده از روش توصیف> و پیمایش>، پرسشنامه محقق 
ساخته ٢٣سؤال> بین ٣٠٠ نفر از دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه توزیع شد. روایی 
پرسشنامه با استفاده از نظرات هفت نفر از متخصصان شب8ه های اجتماع> مجازی و 
پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرانباخ به  میزان ٠/٨٨ = r  محاسبه گردید. یافته ها 
نشان م> دهد، دانش آموزان برای کسب اطالعات جدید، سرگرم> و تفریح، ارتباط و 
تعامل با دیbران و خود ابرازی از شب8ه های اجتماع> مجازی استفاده م> کنند. همچنین 
انگیزه های دانش آموزان در استفاده از شب8ه های اجتماع> مجازی به ترتیب اولویت 

کسب اطالعات، سرگرم>، ارتباط و تعامل و خودابرازی است.
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١. مقدمه

 جوامــع انســان/ بــرای افزایــش ســرعت، دقــت و قــدرت خــود در انجــام امــور فناوری هــای 
ــوق  ــد س ــای جدی ــمت تجربه ه ــه  س ــراد را ب ــق اف ــن طری ــد و از ای ــداع م/ کنن ــدی را اب جدی
م/ دهنــد. فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات به عنــوان فنــاوری فکــری و نــرم، قابلیت هــای 
فراوانــ/ در باالبــردن ســرعت ارتباطــات و گــردش اطالعــات، افزایــش دقــت افراد، سیســتم ها 
و ارتقــای کارآیــی آنهــا دارد. امIانــات چندرســانه ای، ارتباطــ/، شخص/ ســازی و تعاملــ/ ایــن 
رســانه از یP ســو و تســهیل دسترســ/ بــه اینترنــت از ســوی دیNــر، موجــب اســتقبال مخاطبان 
از ایــن فنــاوری و رســانه های چندبعــدی شــده اســت (اهــن١، ٢٠١١). ایــن اســتقبال بــا ظهــور 
نهضــت نرم افزارهــای منبــع بــاز و اجتماعــ/ و توســعه قابلیت هــای تعاملــ/ و مشــارکت/ 
آنهــا حالــت تصاعــدی پیــدا کــرده اســت. ســرویس های شــبIه اجتماعــ/ نظیــر؛ فیس بــوک، 
مای اســپیس، لینکدیــن، تویتتــر، فیلIــر، یوتیــوب، تلNــرام، اینســتاگرام و گــوگل پــالس 
ــر،  ــادل نظ ــروه، تب ــری، تشــIیل گ ــIان عضوگی ــا ام ــه آنه ــه در هم ــتند ک ســرویس هایی هس
بحــث و مشــارکت وجــود دارد و بــا توجــه بــه اهــداف و کارکردشــان بــه شــIل متنــ/، صوتــ/، 
تصویــری یــا ویدئویــی بــه کاربــران امــIان م/ دهنــد تــا اجتماع هــای مجــازی تشــIیل دهنــد 
ــه  ــوع ب ــاوت و متن ــای متف ــا  انگیزه ه ــران ب ــن رو کارب ــد٢، ٢٠١٣: ۴۶). از ای ــون و بوی (الیس

ــد.  ــازی روی م/ آورن ــ/ مج ــبIه های اجتماع ــرویس های ش ــتفاده از س اس
انگیــزه نیــروی محرکــه فــرد بــرای تــالش در رســیدن بــه اهــداف، آرزوهــا و انتظــارات اســت 
کــه ریشــه در نیازهــای فــردی یــا اجتماعــ/ دارد. شــبIه های اجتماعــ/ مجــازی بــه تعبیــر امیــل 
دورکیــم اجتماع هــای رابطه ای٣یــا ذهنــ/ هســتند کــه بــر اســاس نیازهــا، احساســات و افــکار 
مشــترک بیــن افــراد شــIل م/ گیرنــد و نــه بــر اســاس مــIان یا محیــط فیزیIــ/ (بــرگ۴ ، ٢٠٠٣: 
۴٠). واژه های اجتماع۵ و ارتباط۶ از لحاظ لغوی از ریشــه شــریP شــدن٧ هســتند. اجتماع های 
ــله  ــاء، سلس ــای اعض ــداف و نیازه ــاس اه ــر اس ــوری ب ــای حض ــد اجتماع ه ــه مانن ــازی ب مج
مراتــب و نقش هــا، عالیــق مشــترک، تعییــن محل هــای مالقــات و تدویــن قوانیــن مربــوط بــه 
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رفتارهــا شــ0ل م) گیرنــد؛ ولــ) از لحــاظ نــوع وابســتگ)١، نحــوه بیــان ایده هــا و نظرهــا٢، نحــوه 
مشــارکت اعضــای گــروه در حــل مســائل و نحــوه گــردش اطالعــات بــا اجتماع هــای حضــوری 

تفــاوت دارنــد (جنکینــس و همــ0اران٣، ٢٠٠۶؛ انــدروود و همــ0اران۴، ٢٠١۵).
ــران  ــن کارب ــ)، مشــارکت بی رســانه های مجــازی اجتماعــ)، از لحــاظ قابلیت هــای تعامل
ــوا٧، ســایت های  ــالگ۶، اجتماعــات محت ــه ســرویس های ؛ مشــارکت)۵، وب ــودن ب ــ) ب و واقع
اجتماعــ) مجــازی١٠  دنیاهــای  و  بازی هــای مجــازی٩  دنیــای  اجتماعــ)٨،  شب0ه ســازی 
ــا  ــر وی0)  ه ــن محــور نظی ــدی م) شــوند. پروژه هــای مشــارکت) شــامل شــب0ه های مت طبقه بن
ــذف،  ــش، ح ــت، ویرای ــ0ان ثب ــه ام ــت ک ــوز اس ــر دیلیش ــتراک گذاری١١ نظی ــای اش و ابزاره
ــه و  ــزار تهی ــز اب ــران فراهــم م) ســازد. وبــالگ نی ــرای کارب ــدی محتواهــا را ب ارســال و رتبه بن
تبــادل، اظهارنظــر و نقــد متنــ) اســت کــه امــروزه ام0انــات ویدئویــی و تلویزیونــ) نیــز در آنهــا 
گنجانــده م) شــود. اجتماعــات محتــوا بــه ابزارهایــی ماننــد فیل0ــر، یوتیــوب و اسالید شــیر 
اطــالق م) شــود کــه امــ0ان تشــریc محتــوا بیــن کاربــران و تبــادل نظــر بیــن آنهــا را فراهــم 
م) کنــد. ســایت های شب0ه ســازی اجتماعــ) ابزارهایــی هســتند کــه بــه کاربــر امــ0ان ایجــاد و 
به روز رســان) پروفایــل شــخص)، افــزودن دوســتان و ارســال پیــام فــوری را م) دهــد. ابزارهایی 
ــتند.  ــ) هس ــب0ه های اجتماع ــن ش ــی از ای ــتاگرام نمونه های ــرام و اینس fــوک، تل ــد فیس ب مانن
دنیــای بــازی مجــازی و دنیــای اجتماعــ) مجــازی رده دیfــری از شــب0ه های اجتماعــ) هســتند 
ــای  ــد ســ0ند الیــف١٢ و بازی ه ــ) مانن ــط شــبه واقع ــات ســه بعدی محی ــق ام0ان ــه از طری ک

ــر فراهــم م) ســازند (کیتزمــن و همــ0اران١٣، ٢٠١١). ــرای کارب مجــازی را ب
 ایــن ســرویس های رســانه ای بــا توجــه بــه نیازهــای کاربــران و بــر اســاس نظریه هــای تولیــد 
ــای  ــف نیازه ــاد مختل ــه ابع ــن توجــه ب ــه ضم ــام رســانه ای به نحــوی طراحــ) م) شــوند ک پی
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دو
مخاطبــان، آنهــا را بــه ســمت اســتفاده هــر چــه بیشــتر از رســانه ترغیب نماینــد. در نظریــه کاربرد | 

و رضایت منــدی١ تأکیــد م7 شــود، هــر رســانه بــه میزانــ7 کــه بتوانــد نیازهــای روانــ7 و اجتماعــ7 
کاربــران خــود را بــا رضایتمنــدی بــرآورده نمایــد، کاربــران بــرای دفعــات بیشــتر آن را انتخــاب 
م7 کننــد و کاربــران مخاطبــان فعــال هســتند کــه هدفمندانــه و بر اســاس نیازهای خود رســانه ها 
را انتخــاب م7 کنند(چئونــگ٢، ٢٠١۵). نظریــه انفورماتیــF اجتماعــ٣7 اشــاره م7 کنــد کــه هــر 
ــرار دهــد.  ــ7 و اجتماعــ7 را به صــورت یPپارچــه مد نظــر ق ــد جنبه هــای فن ــه بای طــرح فناوران
ایــن نظریــه کاربــران فنــاوری را به عنــوان عامــالن اجتماعــ7 م7 نگــرد کــه شناســایی ویژگ7 هــا، 
عالیــق، ارزش هــا و اقدام هــای آنهــا م7 توانــد در درک چرایــی و چXونگــ7 اســتفاده از فنــاوری 
موثــر باشد(ســوئیر و تــورث۴، ٢٠٠۶). همچنیــن المــب و کلینــگ۵(٢٠٠٣) در نظریــه کاربــر 
به عنــوان بازیXــر اجتماعــ7، دربــاره نحــوه کاربــرد فنــاوری توســط کاربــر مفهوم پــردازی کرده اند. 
به نظــر آنهــا اســتفاده از فنــاوری تنهــا یــF فراینــد ســاده جــذب و انتقــال ابزارهــا نیســت؛ بلPــه 
ــه تناســب شــرایط اجتماعــ7 و موقعیــت، فرایندهــا و نحــوه  ــوان عامــل انســان7 ب ــر به عن کارب
 Fبه کارگیــری، فناوری هــا را دســتکاری م7 کنــد. در ایــن نظریــه بــرای درک شــرایط کاربــران یــ
فنــاوری بایــد بــه ابعــاد؛ وابســتگ7 های کاربــر، محیط هــا، تعامــالت و هویت هــا توجــه نمــود. 
ــبPه های درون و  ــا ش ــه ب ــود ک ــه م7 ش ــاالت او گفت ــا و اتص ــه علقه ه ــر ب ــتگ7 های کارب وابس
بیــن مرزهــای ســازمان7 بــا افــراد دارد. محیــط دربرگیرنــده هنجارهــا، مقــررات و فرایندهــای 
شــناخت7 و اجتماعــ7 اســت کــه بــرای کاربــر فرصــت یــا محدودیت هایــی را در کاربــرد فنــاوری 
به وجــود مــ7 آورد. تعامــالت بــه اطالعــات، شــیوه های ارتباطــ7 و منابعــ7 کــه کاربــران از آنهــا 
ــوان  ــر به عن ــه کارب ــاره دارد ک ــزی اش ــه  آن چی ــا ب ــود و هویت ه ــالق م7 ش ــد، اط ــره م7 گیرن به
ــد (اوســتروینگ و همــPاران، ٢٠١۶).  ــرای خــود و ســازمانش بر م7 گزین بازیXــر اجتماعــ7 ب
در نظریــه غنــای رســانه۶ تأکیــد م7 شــود، هــر انــدازه کــه یــF رســانه بتوانــد عالئــم کالمــ7 و 
ــر  ــ7 و در غی ــد، رســانه غن ــه نمای ــوب ارائ ــن ارتباطــ7 به نحــو و مطل ــرای طرفی غیرکالمــ7 را ب
ایــن صــورت رســانه ضعیــف٧ خواهــد بــود. نظریــه دیXــر مــدل هویــت اجتماعــ7 برخاســته از 
غیرشــخص7 شــدن فضــای ارتباط اســت. بر اســاس ایــن نظریه در شــبPه های اجتماعــ7، رویت 

1.  Uses and gratification 

2.  Y. W.Chuang

3.  Social informatics approach 

4.  S. Sawyer & M. Tyworth

5.  Lamb &Kling

6.  Media richness

7.  leaner media
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 | نشــدن برخــ� عالئــم یــا عــدم اعتمــاد بــه برخــ� عالئــم موجــب م� شــود کــه طرفیــن ارتباطــ� 

ــا  ــه وارد فضــای ارتباط� شــوند و در مواجهــه ب به صــورت غیرشــخص� و کامــال محافظه کاران
 ،١Aناشــناس بــودن طــرف ارتباطــ�، آزادانــه و بــدون خجالــت در ارتبــاط مشــارکت نمایند(بری
٢٠١۵). در نظریــه فراشــخص�٢ تأکیــد م� شــود کــه ارتبــاط در یــA شــبGه اجتماع� مجــازی از 
موقعیــت و شــرایط آن ناشــ� م� شــود و بــه شــخص ارتبــاط برقــرار کننــده محــدود نم� شــود. 
بــر اســاس ایــن نظریــه، دریافت کننــدگان پیــام بــا توجــه بــه نبــود فرســتنده پیــام نم� تواننــد عالئم 
دریافتــ� را به صــورت گزینشــ� انتخــاب و تفســیر نماینــد. از طرفــ� فرســتنده پیــام نیــز آزادانــه 
م� توانــد عالئــم ارســال� را به دلخــواه خــود بــرای گیرنــده ارســال نمایــد. بعــد ســوم ویژگ� هــای 
کانــال ارتباطــ� اســت کــه امــGان ارتبــاط متنــ� همزمــان، ناهمزمــان، ارتبــاط صوتــ� و ویدئــو 
کنفرانــس را فراهــم و بعــد چهــارم اثــرات بازخوردهــا و امGانــات موجــود در کانــال بــرای ارائــه 
آن اســت (گلبرندســن و٣ ، ٢٠١١). ایــن نظریه هــا نشــان م� دهنــد کــه سیاســتگذاران و طراحان 
رســانه های مجــازی تــالش م� کننــد بــا شناســایی انگیزه هــا و انتظــارات کاربــران، رســانه ها را 
به گونــه ای طراحــ� کننــد کــه مخاطبــان بیشــتری را بــه خــود جلــب نمایند. بــر اســاس نظریه های 
انگیــزش، افــراد بــه اعمالــ� ترغیــب م� شــوند کــه نتایــج مطلوبــی ماننــد افزایــش فهــم، دریافت 
پــاداش، مقــام، جایــزه را بــر او در پــی داشــته باشــد و یــا اینکــه مانــع وقــوع نتایــج نامطلــوب 

نظیــر؛ افــت، از دســت دادن مقــام یــا رتبــه فــرد شــود(میلر و بریGمــن۴، ٢٠٠۴).
بیــش از ۴٠ درصــد کل کاربــران شــبGه های اجتماعــ� در ایــران را نوجوانــان و جوانــان تشــGیل 
م� دهند(ســرمد نیــوز، ١٣٩۶) کــه بــه منظــور مشــارکت در گروه هــای اینترنتــ�، جســتجوی 
اطالعــات و انجــام بازی هــای رایانــه ای بــه اســتفاده از رســانه های فضــای مجــازی روی آورده انــد. 
پژوهش هایــی ماننــد بولتــون و همــGاران۵(٢٠١۴)، ســاهو۶، ٢٠١۴، چونگ، چ� و لــ�٧(٢٠١١)، 
ــه  ــد ک ــو١٠(٢٠١٢) نشــان م� دهن ــا٩(٢٠١٣) و کاپ ــر٨(٢٠١۴)، اسپانســیل و گیتیم بوشــل و برگ
کاربــران بــرای خودابــرازی، تفریــح، دســتیابی بــه اطالعــات، عضویــت در گروه هــا، تأثیرگــذاری 

1.  D. L.Brinker., J. Gastil & R.C. Richards

2.  Hyper personal

3.  I.T.Gulbrandsen & S.N.Just

4.   Miller and Brickman

5.  R.N.Bolton et al

6.  S.K.Sahu

7.  Christy M.K. Cheung., Pui-Yee Chiu & Matthew K.O. Lee

8.  Eva Buechel &Jonah Berger

9.  M. Sponcil & P. Gitimu

10.  Ivan Di Capua
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بــر دی(ــران، بــه روز شــدن، کســب اطــالع از نظــرات دی(ــران دربــاره موضوعــات و مســائل مختلف | 
از شــبAه های اجتماعــ<، دسترســ< بــه اطالعــات متنــوع، کمــ; بــه یادگیری، طــرح ســوال، مباحثه 
بیــن افــراد، تامــل و تعمــق در مســائل، رفــع نیازهــای عاطفــ<، پشــتیبان< هیجانــ< و بــرآورده کــردن 
خواســت ها، تفریــح، ســرگرم< و پــر کــردن اوقــات فراغــت به طــور رایــ(ان، دریافــت بازخــورد، 
غلبــه بــر محدودیت هــای اجتماعــ< نظیــر خجالــت و رودرواســ< و ســهولت در برقــراری ارتبــاط 
از شــبAه های اجتماعــ< اســتفاده م< کننــد. در ایــران نیــز داســتان< و همــAاران (١٣٩۴)، مــرادی و 
همــAاران(١٣٩٣) و ســلیم< و همــAاران (١٣٨٨) نشــان م< دهنــد که احســاس تنها بــودن نوجوان 
در خانــواده، ســهولت ارتبــاط بــا دوســتان و ســرگرم<، خودابــرازی، توســعه فــردی، دسترســ< بــه 
اطالعــات، پرکــردن اوقــات فراغــت، ایجــاد و حفــظ ارتبــاط بــا دوســتان از دالیــل مهــم اســتفاده از 
شــبAه های مجــازی اجتماعــ< اســت. بــر ایــن اســاس ســوال اصلــ< پژوهــش حاضــر عبارتســت از 

اینکــه دانش آمــوزان متوســطه بــرای اســتفاده از شــبAه های مجــازی چــه انگیزه هایــی دارنــد؟

اهداف و سؤاالت پژوهش
(پســر)  دوم  متوســطه  دانش آمــوزان  انگیزه هــای  شناســایی  پژوهــش  ایــن  هــدف کلــ< 
شــهرهمدان در اســتفاده از شــبAه های مجــازی اجتماعــ< اســت و ســواالت آن عبارتســت از: 
١) دانش آمــوزان متوســطه بــرای اســتفاده از شــبAه های مجــازی اجتماعــ< چــه انگیزه هایــی 

دارند؟
٢) کدام انگیزه ها برای دانش آموزان متوسطه اولویت باالتری دارد؟ 

پیشینه پژوهش
کاربــران از به کارگیــری رســانه های مجــازی، انگیزه هــای متفاوتــ< دارنــد. در برخــ< از 
ــر  ــته ای دی( ــنت< و در دس ــ< س ــات اینترنت ــتفاده از ارتباط ــزه اس ــه انگی ــ< ب ــای قبل پژوهش ه
علــل اســتفاده از شــبAه های اجتماعــ< مجــازی و در دســته  ســوم نیــز پیامدهــای افزایــش ایــن 

ارتباطــات مــورد بررســ< قــرار گرفتــه اســت. 
 ســلیم< و همــAاران (١٣٨٨) در پژوهشــ< نقــش ارتباطــات اینترنتــ< در زندگــ< روزمــره 
جوانــان را مطالعــه کــرده  و دریافته انــد، احســاس تنهایــی در خانــواده  و اجتمــاع، نقــش 
واســطه ای بیــن ادراک حمایــت اجتماعــ< و میــزان اســتفاده از اینترنــت را دارد و جوانانــ< کــه 
در خانــواده احســاس تنهایــی دارنــد، میــزان وابستگ< شــان بــه ارتباطــات اینترنتــ< باالســت. 
ــا  ــاط ب ــرای برقــراری ارتب ــران اینترنــت از آن ب ــز نشــان م< دهــد، کارب الیزابترایــد١(٢٠٠٠) نی
1.  E. Rayid
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 | ــد.  ــ� اســتفاده م� کنن ــط خانوادگــ� و فامیل همــ5اران، اجتماع هــای تخصصــ�، رواب

ــوزان در  ــای دانشــجویان و دانش آم ــه به بررســ� انگیزه ه ــی هســتند ک دســته دوم پژوهش های
اســتفاده از شــب5ه های مجــازی مبتنــ� بر موبایــل پرداخته اند. لنهارتومــدن١(٢٠٠٧) با بررســ� علل 
گرایــش کاربــران بــه شــب5ه های مجــازی در ایالــت متحــده آمریــ5ا، دریافتنــد کــه ٩١ درصــد بــرای 
حفــظ روابــط بــا دوســتان، ٨٢ درصــد بــه دنبــال حفــظ روابــط بــا کســان� هســتند کــه بــا آن هــا رفت 
و آمــد دارنــد و ٧٢ درصــد بــرای پیYیــری عالیــق و فعالیت هــای اجتماعــ� خــود  از ایــن شــب5ه ها 
اســتفاده م� کننــد. داســتان� و همــ5اران (١٣٩۴) با بررســ� انگیزه های اســتفاده از فضــای مجازی 
در دانشــجویان دانشــYاه علــوم پزشــ�5 گنابــاد دریافتنــد کــه ۵٢ درصــد از دانشــجویان به منظــور 
ارتبــاط بــا دوســتان قبلــ�، کنونــ� و ســرگرم� حداقــل در ی5ــ� از شــب5ه های اجتماعــ� عضونــد. 
ــ� و گروهــ�، تقویــت  ــه هنجارهــای ذهن ــا توجــه ب چیولــ�٢(٢٠١١) دریافــت کــه دانشــجویان ب
هویــت اجتماعــ�، درک ارزش هــای شــخص�، خــود اکتشــاف�، حفــظ روابــط بین فــردی، تقویــت 
ادراک اجتماعــ�، تفریــح و حضــور اجتماعــ� از شــب5ه های اجتماعــ� اســتفاده م� کننــد. ادمونــدا 
وکالهامــا ٣(٢٠١١) نشــان م� دهــد کــه نیازهــای روانــ� و نیــاز بــه رقابــت بــا دوســتان و جلــب 
توجــه بــا میزان اســتفاده از فیس بوک همبســتگ� مثبــت دارد. مــرادی و همــ5اران (١٣٩٣) دریافتند 
کــه جوانــان بــه ترتیــب بــا انگیــزه خودابــرازی، توســعه فــردی، غوطــه وری در رســانه، دسترســ� بــه 
اطالعــات، پرکــردن اوقــات فراغــت، ایجــاد و حفــظ ارتبــاط بــا دوســتان و ســرگرم� از فیس بــوک 
اســتفاده م� کننــد و ایــن انگیزه هــا در دختــران و پســران متفــاوت اســت. کاپــو۴ (٢٠١٢) نشــان 
م� دهــد کــه نوجوانــان بــرای ایجــاد و حفــظ روابــط اجتماعــ�، یادگرفتــن از دیYــران، شناســایی 
ضعــف و قوت هــای خــود یــا خــود اکتشــاف�، تمایل بــه برقــراری ارتباط و نفــوذ در دیYران، کســب 
تجــارب جدیــد در تعامــل بــا افــراد از مناطــق و فرهنگ هــای مختلــف، باز شناســ� تــوان مدیریــت 
خــود و درک بهتــر ویژگ� هــای شــخصیت� خــود از فیس بــوک اســتفاده م� کننــد. پــارک۵و همــ5اران 
ــه  ــق ب ــد تعل ــی مانن ــا انگیزه های ــوک ب ــه اســتفاده کنندگان دائمــ� فیس ب ــد ک (٢٠٠٩) نشــان دادن
گــروه، تفنــن و ســرگرم�، شــناخت خــود و دسترســ� بــه اطالعــات در این شــب5ه حضــور م� یابند. 
نازانداغــرار۶(٢٠٠٨) بــا بررســ� علــل اســتفاده دانش آمــوزان دختــر متوســطه ترکیــه از فیس بــوک 
نشــان م� دهــد کــه مهم تریــن علــت اســتفاده از فیــس بــوک، یافتــن دوســتان جدیــد، ایجــاد و حفظ 
1. Lenhart & Madden

2.  Chi And li

3.   Edmond Oklahoma

4.  Ivan Di Capua

5.   Park

6.  NazanDogruer
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ارتبــاط بــا آنهاســت و انگیزه هــای دی-ــری مانند تبادل اطالعــات متن% و تصویری، ایجــاد ارتباطات | 
عاشــقانه در رده هــای بعــدی قــرار دارنــد. پژوهــش جوینســون١ (٢٠٠٨) نیــز نشــان م% دهــد کــه 
اغلــب کاربــران فیــس بــوک بــا وجــود  تفــاوت در خصوصیــات شــخص%، باورها،رفتارهــا و نیازها 

از ایــن شــبUه بــرای ایجــاد و حفــظ ارتبــاط بــا دی-ــران اســتفاده م% کننــد. 

روش پژوهش
در ایــن پژوهــش از روش شناســ% ترکیبــی بــا طــرح اکتشــاف% بهــره گرفتــه شــده اســت. طــرح 
ــاد  ــف ابع ــرای توصی ــاز ب ــورد نی ــای م ــه داده ه ــ% رود ک ــه کار م ــ% ب ــاف% زمان ــی اکتش ترکیب
ــا اســتفاده از داده هــای کیفــ% ابعــاد  ــار نباشــد و پژوهشــ-ر ب ــده در اختی گوناگــون یــZ پدی
گوناگــون پدیــده را شناســایی و بــرای درک بهتــر آن از روش  هــای کمــ% بهــره م% بــرد (ســرمد 
و همــUاران، ١٣٨٧: ٩۶). در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه نبــود ال-ــو یــا چهارچــوب مشــخص 
بــرای شناســایی ابعــاد انگیزه هــای اســتفاده از شــبUه های مجــازی در شــهرهمدان، در مرحلــه 
اول از روش پدیدارشناســ% اســتفاده شــده اســت. در پدیدارشناســ% تجربــه افــراد در زمینــه یــا 
بافــت اجتماعــ% مــورد کاوش قــرار م% گیــرد. در واقــع پدیدارشناســ% مطالعــه تجربــه روابــط 
ــن افــراد و چیزهــا اســت. پژوهــش پدیدارشناســ% نوعــ% از «پژوهــش تفســیری٢» اســت  بی
کــه کانــون اصلــ% توجــه و تمرکــز آن برداشــت و تجربــه ی انســان م% باشــد. پژوهــش پدیــدار 
شــناخت% برداشــت های انســان% افــراد مختلــف را به طــور مجــزا بررســ% کــرده و نیــز نتایــج و 
ــراد به طــور  ــدان ســان کــه در برداشــت های اف ــن برداشــت ها را ب توصیف هــای حاصــل از ای
ــارکت کنندگان در  ــول،٢٠٠٣: ۴۵). مش ــد (کرس ــ% م% نمای ــود، بررس ــر م% ش ــتقیم ظاه مس
ــه  ــد کــه روزان پژوهــش٢٠ نفــر از دانش آمــوزان پســر دوره دوم متوســطه شــهر همــدان بودن
ــری  ــای نمونه گی ــر مبن ــد و ب ــش از ســه ســاعت از شــبUه های اجتماعــ% اســتفاده م% کردن بی
ــع آوری  ــرای جم ــ% انتخــاب شــدند. ب ــه برف ــری گلول ــا اســتفاده از روش نمونه گی ــد ب هدفمن
داده هــا از مصاحبــه عمیــق اســتفاده شــد کــه مصاحبه هــا بــا ســوال کل%«انگیــزه شــما بــرای 
اســتفاده از شــبUه های اجتماعــ% مجــازی چیســت؟» شــروع م% شــد. پژوهشــ-ر بــا هدایــت 
صحبت هــای مصاحبه شــوندگان بــه ســمت علت هــای اســتفاده از شــبUه های مجــازی از 
ــا را در مســیر پژوهــش هدایــت م% کــرد. مــدت زمــان  انحــراف مصاحبه هــا ممانعــت و آنه
هــر مصاحبــه ٢٢ تــا ٣٠ دقیقــه بــود کــه بــا دســتگاه الUترونیUــ% ضبــط صــوت، ضبــط م% شــد 
ــن در  ــزار ورد به صــورت مت ــا اســتفاده از نرم اف ــه ب ــن مصاحب ــان یافت ــد از پای ــه بع و بالفاصل
1.  Joinson

2.  I
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 | ــه اشــباع  ــه مرحل ــه اتمــام رســید کــه داده هــا ب ــه ب ــن مرحل ــ- در ای ــری زمان م- آمــد. نمونه گی

ــان١  ــت اطمین ــاخص قابلی ــ-، از ش ــای کیف ــار داده ه ــان از اعتب ــرای اطمین ــدند. ب ــ= ش نزدی
اســتفاده شــد. بــرای قابلیــت اطمینــان، دو تحلیل گــر کیفــ- بــه عنــوان حســابرس پژوهشــ- 
ــل  ــد تحلی ــد. در فراین ــ- کردن ــا را بررس ــذاری داده ه ــل و کدگ ــد تحلی ــه فراین ــور جداگان به ط
داده هــا اســتخراج مفاهیــم و مضامیــن مــورد توجــه بــود. مضمون هــا ویژگ- هــای کلــ- هســتند 
ــد. هــر مضمــون  ــای محــوری مفاهیــم، شــباهت ها و تفاوت هــا را بازنمایــی م- کنن کــه معن
ــن مصاحبه هــا پــس از  ــن پژوهــش، مت ــد. در ای ــده را وصــف م- کن بخشــ- متفــاوت از پدی
چنــد بــار اســتماع، به صــورت متــن روی کاغــذ تهیــه و تحلیــل مضمونــ- شــد. مقوله هــا بــا 
تکــرار کدگذاری هــا، طبقه بندی هــا و مقایســه ها انجــام یافــت. پــس از اســتخراج، کدگــذاری 
و طبقه بنــدی اطالعــات، مضامیــن مشــترک و مرتبــط به هــم در قالــب مقوله هــای فرعــ- 
ــه؛  ــج مرحل ــا  ســپری کــردن پن ــر اســاس مــدل اســمیت ب ــ- ترکیــب شــدند. داده هــا ب و اصل
مواجهــه اولیــه، خوانــدن و بازخوانــ- مــوارد، تشــخیص و برچســب زدن بــه مقوله هــا،  لیســت 

کــردن و خوشــه بندی مقوله هــا و ایجــاد یــ= جــدول تحلیــل و تلخیــص انجــام شــد. 
ــه کمــ- پژوهــش به منظــور  ــه کیفــ-، مرحل ــر اســاس یافته هــای حاصــل از مرحل ســپس ب
ــ-  ــ- ـ پیمایش ــه روش توصیف ــن مرحل ــد. در ای ــام ش ــوع انج ــاد موض ــر ابع ــایی بیش ت شناس
بــه کار گرفتــه شــد. جامعــه آمــاری پژوهــش دانش آمــوزان متوســطه دوم پســر شــهر همــدان 
ــاس  ــر اس ــه ای ب ــری  طبق ــتفاده از روش نمونه گی ــا اس ــه ب ــد ک ــر بودن ــداد ١۴۵۶١ نف ــه تع ب
ــن صــورت از نواحــ- دو  ــه ای ــه انتخــاب شــدند؛ ب ــوان نمون ــر به عن جــدول مــورگان٣٠٠ نف
گانــه آمــوزش و پــرورش شــهر همــدان بــا نســبت جمعیــت دانش آمــوزان متوســطه دوم 
هــر ناحیــه، ١٣۶ نفــر از ناحیــه یــ= و ١۶۴ نفــر از ناحیــه دو انتخــاب و بــه پرسشــنامه 
محقــق ســاخته «انگیزه هــای اســتفاده از شــبhه های اجتماعــ- مجــازی» پاســخ دادنــد. ایــن 
ــه شــد.  ــل تهی ــه قب ــر اســاس یافته هــای حاصــل از مطالعــه پدیدارشناســ- مرحل پرسشــنامه ب
عوامــل تشــhیل دهنده آن شــامل انگیزه هــای دسترســ- بــه اطالعــات (پنــج گویــه)، برقــراری 
ــش  ــا و دان ــب مهارت ه ــه)، کس ــرگرم-(پنج گوی ــح و س ــش گویه)، تفری ــاط و تعامل(ش ارتب
تخصص-(ســه گویــه) و خودابرازی(چهــار گویــه) بــود کــه روایــی پرسشــنامه بــا بهره گیــری 
از نظــرات اصالحــ- هفــت نفــر از صاحب نظــران حــوزه شــبhه های اجتماعــ- اعــم اســتادان 
دانشــnاه در رشــته علــوم تربیتــ-، علــوم اجتماعــ- و ارتباطــات و پژوهشــnران حرفــه ای 
به دســت آمــد  و پایایــی مجمــوع ٣۴ گویــه پرسشــنامه از طریــق محاســبه آلفــای کرانبــاخ ٠/٨٨ 

1.  Dependability 
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 | T درصــد بــرآورد شــد. داده هــای بخــش کمــ� بــا اســتفاده از شــاخص آمــار توصیفــ�، آزمــون

و آزمــون فریدمــن تحلیــل گردیــد.

یافته های پژوهش
ــ�  ــش کیف ــت.در بخ ــده اس ــه ش ــ� ارائ ــ� و کم ــش کیف ــش در دو بخ ــن پژوه ــای ای یافته ه
بــه منظــور شناســایی انگیزه هــای مهــم دانش آمــوزان متوســطه دوم(پســر) شــهر همــدان 
در اســتفاده از شــبOه های مجــازی اجتماعــ� بــا ٢٠ نفــر از دانش آمــوزان دوم متوســطه  
ــش از  ــرار خــود، دوســتان و همOالس� هایشــان بی ــه اق ــه ب ــت ک ــه ای صــورت پذیرف مصاحب
ســه ســاعت در روز از شــبOه های اجتماعــ� اســتفاده م� کردنــد. هشــت نفــر از ناحیــه یــX و 
دوازده نفــر آنهــا از آمــوزش و پــرورش ناحیــه دو بودنــد. میانگیــن ســن� شــرکت کننــدگان ١۶ 
ســال و هشــت مــاه بــود کــه هشــت نفــر در رشــته ریاضــ�، هفــت نفــر در رشــته علــوم تجربــی 
و پنــج نفــر در رشــته علــوم انســان� تحصیــل م� کردنــد. بــا توجــه بــه موقعیــت مــدارس تــا 
حــد امــOان ســع� شــد، افــراد از طبقــات اقتصــادی و اجتماعــ� متفــاوت انتخــاب شــوند.

شــرکت کنندگان در مصاحبــه دانش آمــوزان متوســطه دوم پســر شــهر همــدان بودنــد. 
ــ�  ــون اصل ــار مضم ــ� و چه ــون فرع ــوزده مضم ــ�، ن ــد فرع ــا ٢٩٨ ک ــل مصاحبه ه از تحلی

ــت. ــده اس ــان داده ش ــدول ١ نش ــه در ج ــدند ک ــایی ش شناس

جدول١: مضمون های اصل4 و فرع4 مربوط به انگیزه های دانش آموزان متوسطه دوم
 در استفاده از شبIه های اجتماع4

مضمون هاى فرعى  مضمون هاى اصلى

   انگیزه  سرگرمى
پر کردن اوقات فراغت، به اشتراك گذارى فایل هاى مورد عالقه(غیر درسى)، تفریح و نبود 

سرگرمى هاى مناسب، فعالیت در زمینه هاى تبلیغاتى، رسیدن به آرامش(کسب احساس رضایت)

   انگیزه تعامل و ارتباط
ارتباط با دوستان و آشنایان، ارتباط با جنس مخالف، یافتن دوستان جدید، 

�Oغلبه بر خجالت حاصل از ارتباطات فیزی

   انگیزه کسب اطالعات

یافتن اطالعات مورد نیاز در شکل هاى گوناگون، رسیدن به اطالعات درسى و علمى(یادگیرى)، 

به روز کردن و باال بردن اطالعات در زمینه هاى مختلف ورزشى، فرهنگى،اجتماعى، فناورانه و 

سیاسى، مشورت گرفتن از دیگران براى تصمیم درست

   انگیزه خودابرازى 

نشان دادن تصویری مطلوب از خود به دیhران، جذب کردن دیhران، نشان 
دادن اینکه منم هستم، بیان نقطه نظرات خود، استفاده کردن از اطالعات غلط 

در معرف� خود، اثر گذاری بر دیhران
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 | انگیزه سرگرم�

ی-ــ� از انگیزه هــای مهــم اســتفاده از شــب-ه های مجــازی اجتماعــ� ســرگرم� و تفریــح 
ــه اشــتراک گــذاری فایل هــای مــورد عالقــه، تفریــح و  اســت. پــر کــردن اوغــات فراغــت، ب
نبــود ســرگرم� های مناســب، فعالیــت در زمینه هــای تبلیغاتــ�، رســیدن بــه آرامــش (کســب 
احســاس رضایــت) از انگیزه هــای مهمــ� بــه شــما م� رونــد کــه باعــث اســتفاده از شــب-ه های 
ــت  ــات فراغ ــردن اوق ــر ک ــزه پ ــه انگی ــرر ب ــا م- ــود.در مصاحبه ه ــ� م� ش ــازی اجتماع مج
اشــاره شــد.برای نمونــه کــد (١) م� گوید:«مــن از فضــای مجــازی در بیشــتر مواقــع کــه وقتــم 
خالیــه و بیــ-ارم بــرای پرکــردن وقتــم اســتفاده م� کنــم.» و کــد (٧) اشــاره مــ� کنــد:« بیشــتر 
وقت هایــی کــه بیــ-ارم بــرای پــر شــدن وقــت بی-اریــم اســتفاده م� کنــم و بــرای همیــن فیلــم 
و عکــس یــا هــر چیــزی کــه بــرام بفرســتن و بیــاد م� بینــم و این هــا همــه منــو ســرگرم می-نــه 

چــون کــه همشــون مــورد عالقــه ام هســتن.»
انگیــزه ســرگرم� دی^ــری کــه برخــ� از مشــارکت کنندگان بــه آن اشــاره م� کردنــد بــه 
ــال کــد (٣) م� گویــد:« ی-ــ�  ــرای مث ــود. ب اشــتراک گذاری فایل هــای مــورد عالقــه خویــش ب
ــرگرم�  ــر س ــون بخاط ــم هم ــتفاده م� کن ــازی اس ــب-ه های مج ــه از ش ــ� ک ــن دالیل از اصل� تری
و پــر کــردن اوقــات خالــ� خودمــه. و بــرای ایــن کار عکس هــا و فیلم هایــی کــه خیلــ� جالبــه 
بــرام میفرســتن رو م� بینــم و همچنیــن منــم اون هــا رو بــرای دوســتام م� فرســتم و گاهــ� وقتــا 
ــتام  ــرای دوس ــم و ب ــت می-ن ــمش هایی رو درس ــم، دابس ــته باش ــا کاری نداش ــه درس ی ــم ک ه
فــوروارد م� کنــم.» کــد (١١) م� گویــد:«آره، اتفاقــأ بیشــترین انگیــزه ام همــون بــرای ســرگرم� و 
تفریحــه و بــرای پــر کــردن اوقــات بی-اریــم اســتفاده م� کنــم و روزانــه شــاید بیش از دو ســاعت 
فایل هــای مــورد عالقــه ام رو بــا دوســتام بــه اشــتراک مــ� ذارم مثــأل یــه موقع هایــی م� بینــ� یــه 

عکــس طنــزی بــرام میــاد، دوســت دارم اونــو بــذارم تــو گــروه تــا دوســتام هــم بخنــدن.»
دلیــل دی^ــری کــه برخــ� از دانش آمــوزان به عنــوان انگیــزه ســرگرم� در اســتفاده از 
ــهر  ــترس در ش ــرگرم� های در دس ــتن س ــد نداش ــاره م� نمودن ــه آن اش ــازی ب ــب-ه های مج ش
ــال کــد (۴) م� گوید:«مــن از فضــای  ــرای مث ــد. ب ــد بودن ــه آن گله من ــود و نســبت ب همــدان ب
مجــازی بــرای پــر کــردن وقتــم و ســرگرم شــدن اســتفاده م� کنــم؛ چــون متأســفانه ســرگرم� 
ــدی  ــن در فضــای مجــازی بازی هــای جدی ــن کار م ــرای ای ــه ای در دســترس نیســت و ب دی^
ــن  ــم و همچنی ــدا م� کن ــه اش پی ــای مربوط ــیله کانال ه ــریع تر به وس ــن رو س ــه میش ــه عرض ک
ــم و خــودم رو  ــدا م� کن ــم پی ــر کــردن وقت ــرای پ ــی هــم از فضــای مجــازی ب فیلم هــای خوب
ســرگرم م� کنــم.» کــد (١٧) نیــز م� گوید:«مــن از فضــای مجــازی بــرای پــر کــردن اوقــات 
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ــ� |  ــرای بعض ــه ب ــدا میش ــ� پی ــر کس ــه کمت ــون دی+ ــم چ ــتفاده م� کن ــرگرم� اس ــم و س فراغت
ســرگرم� ها کــه نیســتن یــا گرونــن بیــرون بــره و ســرش رو بــا فضــای مجــازی گــرم م� کنــه.»

ــزه فعالیــت در زمینه هــای تبلیغاتــ� اشــاره م� کردنــد. کــد  ــه انگی کــد (۴) و کــد (١٣) ب
(۴) م� گویــد: «زمان هایــی کــه بیــJارم در زمینه هــای تبلیغــات نرم افزارهــای گوشــ� فعالیــت 
م� کنــم تــا در آینــده در ایــن زمینــه مهارت هــاش رو بدســت بیــارم تــا درآمــدی بــرای خــودم در 
کنــار شــغل اصلیــم داشــته باشــم.» و کــد (١٣) م� گوید:«مــن البتــه تــوی ایــن زمینــه م� شــه 
گفــت هــدف مشــخص تری دارم و در زمان هــای کــه بیــJارم بــه کار ماهــ� فروشــ� مشــغولم 
و بــرای همیــن در فضــای مجــازی کارم رو تبلیــغ م� کنــم و بــا ایــن کار تــا حــدودی م� شــه 

گفــت کــه خــودم رو ســرگرم م� کنــم و مهارتــ� هــم یــاد م� گیــرم.»
همچنیــن برخــ� از دانــش آمــوزان بــه آرامــش و حس رضایت حاصل از اســتفاده شــبJه های 
مجــازی ماننــد تل+ــرام اشــاره م� نمودنــد کــه وقتــ� خــود را بــا ایــن فضــا ســرگرم م� کننــد باعث 
م� شــود دوبــاره از شــبJه های مجــازی اســتفاده بJننــد. بــه طــور مثــال کــد (۶) م� گویــد:« مــن 
ــورد  ــای م ــم و فایل ه ــتفاده م� کن ــم اس ــردن وقت ــر ک ــرگرم� و پ ــرای س ــازی ب ــای مج از فض
عالقــه ام رو در گروه هایــی کــه دوســتام هســتن بــه اشــتراک مــ� ذارم و نهایتــآ بــه آرامــش و یــ_ 
حــس آرام بودنــه م� رســم و از کاری کــه کــردم راضــ� ام و ایــن باعــث میشــه دوبــاره برای ســرگرم 
کــردن خــودم دوبــاره از فضــای مجــازی اســتفاده بJنــم چــون در فضــای مجــازی ارتباط داشــتن 
خیلــ� راحتــه.» و کــد (٩) م� گوید:«مــن از شــبJه های مجــازی بــرای ســرگرم� و پرکــردن وقتــم 
اســتفاده م� کنــم و بــرای ایــن کار عکس هــا و فیلم هایــی کــه م� دونــم جالبــه ان رو بــا دوســتام 
بــه اشــتراک میــذارم و در نهایــت بــه یــ_ حــس آرامــش و احســاس رضایــت م� رســم کــه ایــن 

حــس باعــث میشــه دفعــه بعــد هــم از تل+ــرام اســتفاده بJنــم.»
انگیزه تعامل و ارتباط

ــا  ــاط ب ــان ارتب ــف و از دور بودن ش ــاختار منعط ــل س ــه دلی ــ� ب ــازی اجتماع ــبJه های مج ش
دوســتان، آشــنایان و حتــ� ناآشــناها را ســهولت بخشــیده اســت. دانش آمــوزان متوســطه بــه 
دلیــل ویژگ� هــای روانشــناخت� بــه پذیــرش از ســوی دی+ــران و مقبولیــت در گــروه و جامعــه 
ــا دوســتان خــود اشــاره  ــاط و تعامــل ب ــه ارتب ــه شــونده ب ــاً هــر ٢٠ مصاحب ــاز دارنــد. تقریب نی
م� کردنــد و عــده ای هــم بــه تعامــل بــا جنــس مخالــف اشــارات� نمودنــد. بــرای مثــال کــد (٣) 
م� گوید:«مــن از تل+ــرام بــرای ارتبــاط داشــتن بــا دوســتام هــم اونایــی کــه از قبــل باهاشــون 
آشــنا بــودم  و هــم اونایــی کــه جدیــدأ باهاشــون آشــنا شــدم اســتفاده م� کنــم و فکــر م� کنــم 
اصل� تریــن دلیــل بــه وجــود آمــدن شــبJه های مجــازی همیــن باشــه.» کــد (٨) نیــز م� گویــد: 
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 | ــالی کــه در شــهرها و  ــا دوســتام و فامی ــاط داشــتن ب ــرای ارتب «مــن از شــب.ه های مجــازی ب

کشــورهای دی>ــه هســتن و همچنیــن بــا خواننده هــای مــورد عالقــه ام کــه صفحــات مجــازی 
ــم.» ــاط برقــرار مA کن ــد ارتب دارن

از دی>ــر انگیزه هــای عمــده  ارتباطــA دانش آمــوزان در ایــن زمینــه یافتــن دوســتان جدیــد بــود 
ــدا کــردن  ــوزان اشــاره مA کــرد کــه پی ــA ی.ــA از دانش آم ــد کــه حت ــه آن اشــاره مA نمودن کــه ب
دوســت جدیــد (چــه دختــر چــه پســر) در فضــای مجــازی مA توانــد بــه ســود آن هــا باشــد؛ زیــرا 
هیــچ زحمــت و هزینــه ای در بــر نــدارد: بــرای مثــال: کــد (١) مA گوید:«مــن از طریق اینســتاگرام 
موفــق شــده ام دوســتان جدیــدی پیــدا کنــم و االن هــم باهاشــون در ارتبــاط هســتم.» کــد (٢٠) 
نیــز مA گوید:«مــن از شــب.ه های مجــازی بــرای پیــدا کــردن دوســت جدیــد اســتفاده مA کنــم و 

در شــب.ه های مجــازی هــم دوســت پســر پیــدا کــرده ام و هــم دوســت دختــر.»
از مشــارکت کنندگان در ایــن زمینــه  کــه «آیــا فضــای  مجــازی فرصــت خوبــی را بــرای افــراد 
خجالتــA ایجــاد کــرده اســت تــا ارتبــاط راحت تــری بــا دی>ــران داشــته باشــند ســؤال شــد؛ کــه 
اکثــر آن هــا اشــاره کردنــد چــون در فضای مجــازی افــراد روبــه روی ی.دی>ــر نیســتند، مA تواننــد 
ــت  ــر خجال ــه ب ــا غلب ــه نظــر آنه ــد. ب ــرار نماین ــاط برق ــا ی.دی>ــر ارتب ــری ب ــه شــ.ل راحت ت ب
حاصــل از ارتباطــات فیزی.ــA را بــه عنــوان ی.ــA از دالیــل اســتفاده خــود از فضــای مجــازی 
اشــاره مA کردنــد بــرای مثــال کــد (١۴) مA گوید:«مــن محیــط مجــازی رو بــرای کســانA کــه 
خجالتــA هســتن خیلــA خــوب مA دونــم چــون حرف هاشــون رو بــه راحتــA میزنــن مــن خــودم 
دقیقــأ این طوریــم چــون زمانــA کــه بــا کســA حضــوری حــرف مA زنــم یــا حتــA تلفنــA حــرف 
میزنــم خجالــت مA کشــم ولــA زمانــA کــه در تل>ــرام هســتم و حرف هــام رو تایــپ مA کنــم و 
 Aخوبیــه بــرای افــراد خجالتــ Aکنــم و بــه  نظــرم محیــط خیلــ Aم Aفرســتم، احســاس راحتــ Aم
مثــل مــن.» همچنیــن کــد (٣) مA گویــد:« مــن فضــای مجــازی رو خیلــA دوســت دارم چــون 
ــA در شــب.ه های  ــراره ب>ــم رو ب>ــم ول ــم اون چیزهــای رو کــه ق ــط فیزی.ــA نمA تون در رواب
اجتماعــA چــون کســA رو، دررو بــه روی خــودم نمA بینــم به راحتــA حرفــام رو مA زنــم بخاطــر 
ایــن کــه در اونجــا دی>ــه مــن بــا هیــچ کــس رودربایســتA نــدارم و خجالــت نمA کشــم. یــا در 
ایــن مــورد کــد (٢٠) نیــز مA گویــد: «مــن فضــای مجــازی رو بــه محیــط واقعــA ترجیــح میــدم 
ــرام پیــش آمــده گاهــA اوقــات چندیــن کار  ــه راحتــA میزنــم و ب چــون اونجــا حرف هــام رو ب
ــق  ــا اینکــه تایــپ کــردم و از طری ــق نمA شــدم ت ــA مؤف ــم ول و حرف هــام رو مA خواســتم بزن

فضــای مجــازی فرســتادم و حرفــم رو زدم.»
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انگیزه کسب اطالعات| 

چرخــش ســریع اطالعــات در شــب&ه های مجــازی بــه کاربــران امــ&ان م$ دهــد کــه تجربه هــا، 
دانســته ها، دانــش و فرضیه هــای مختلفــ$ را از موضوعــات گوناگــون بــه دســت آورنــد. 
ــل  ــه آن ی&ــ$ از دالئ ــد کســب اطالعــات و دسترســ$ ب ــد م$ کردن ــه شــوندگان تأکی مصاحب
اســتفاده از شــب&ه های مجــازی اســت. بــرای مثــال کــد (٢) م$ گویــد: «مــن اطالعــات مــورد 
ــه آن در  ــ$ ب ــون دسترس ــم چ ــال م$ کن ــاد دنب ــ$ زی ــازی خیل ــای مج ــودم رو در فض ــاز خ نی
فضــای مجــازی خیلــ$ راحت تــره.» یــا کــد (۵) م$ گویــد: «خیلــ$ وقتــا بــرای همیــن کار از 
فضــای مجــازی اســتفاده م$ کنــم مثــأل بــرای ایــن کار بتونــم یــT تصمیــم درســت$ رو بSیــرم 
همیشــه از فضــای مجــازی اســتفاده م$ کنــم و از منابــع مختلــف اطالعــات جمــع م$ کنــم.» 
ــتفاده از  ــل اس ــر از دالئ Sــ$ دی ــف ی& ــام تکالی ــرای انج ــات الزم ب ــه اطالع ــ$ ب دسترس
شــب&ه های مجــازی بــود. دانش آمــوزان مصاحبــه شــونده اشــاره م$ کردنــد کــه آنهــا بــرای حــل 
مســائل و تکالیــف درســ$ خــود گروه هایــی بــرای مشــورت و تبــادل اطالعات تشــ&یل داده اند 
کــه اطالعــات مــورد نیازشــان را بــا صــرف زمــان انــدک و بــدون هزینــه بــه دســت م$ آورنــد. 
کــد (١) در ایــن بــاره م$ گویــد: «مــن از فضــای مجــازی بــرای پیــدا کــردن اطالعــات درســ$ 
و انجــام تکالیفــ$ کــه دبیــران بــه مــا میــدن، اســتفاده م$ کنــم. بــرای مثــال همیــن چنــد روز 
پیــش معلــم فیزیــT ازمــون خواســت کــه در رابطــه بــا مبحــث چرخــه ترمودینامیــT تحقیــق 
کنیــم کــه مــن از طریــق شــب&ه های مجــازی و اینترنــت تونســتم اطالعــات و فیلم هــای خیلــ$ 
ــم و بــه وســیله پرژکتــور در کالس ارائــه اش دادم.» کــد (۶) م$ گویــد:  جالبــی ازش پیــدا کن
«مــن عضــو گروهــ$ هســتم کــه اکثــر اونــا بــرق خونــدن یــا دارن میخونــن و ازشــون در رابطــه 
بــا ایــن رشــته و بــازار کار آن اطالعــات مــورد نیــازم رو م$ گیــرم.» یــا در ایــن مــورد کــد (١٨) 
م$ گویــد: «مــن از فضــای مجــازی خیلــ$ وقتــا بــرای تحقیقــات درســ$ کــه معلــم بهــم میــده 
ــ$  ــدا کــرد حت ــب رو پی ــر و ســریع تر میشــه مطال ــ$ راحت ت ــه خیل ــم چــون ک اســتفاده م$ کن

شــده تــوی خیابــون اینترنــت گوشــ$ رو روشــن کنــم و مطالــب رو پیــدا ب&نــم.» 
ــه روز کــردن اطالعــات خودشــان در زمینه هــای  ــه، ب ــد نفــری هــم ب ــه چن در ایــن مصاحب
مختلــف تکنولوژی&ــ$، ورزشــ$، فرهنگــ$، اجتماعــ$ و مشــورت گرفتــن از دیSــران اشــاره 
م$ کردنــد و حتــ$ ایــن مــورد را ی&ــ$ از مهم تریــن مزیت هــای شــب&ه های مجــازی بــر 
م$ شــمردند. بــرای مثــال کــد (٧) م$ گویــد: «مــن از شــب&ه های مجــازی بــرای قــوی کــردن 
ــن  ــر ای ــم و عالوه ب ــه خــودم اســتفاده م$ کن ــت جامع اطالعــات سیاســ$، فرهنگــ$ و وضعی
ســع$ م$ کنــم در فضــای مجــازی از دیSــران در کارهــای کــه م$ خــوام انجــام بــدم مشــورت 
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 | ــق فضــای مجــازی  ــم رو از طری ــم اطالعات ــد: «مــن ســع+ م+ کن ــرم.» کــد (١٧) م+ گوی ب8ی

هــرروز بــه روزش کنــم مثــأل در مــورد تیم هــای پرســپولیس و بارســلونا کــه خیلــ+ دوستشــون 
دارم، عضــو گروه هــای هــواداری اونــا هســتم و اطالعــات ورزشــ+ خــودم رو در مــورد ایــن 
ــرکاری از  ــام ه ــا انج ــردن ی ــد ک ــرای خری ــم ب ــع+ م+ کن ــم و س ــه روز م+ کن ــه ب ــا همیش تیم ه
طریــق فضــای مجــازی از دوســتام و آشــناها مشــورت ب8یــرم تــا اینکــه تصمیــم بهتــری داشــته 
باشــم. همچنیــن مــن بــرای بــه روز کــردن اطالعاتــم در زمینه هــای تلفــن همــراه هــم از فضــای 
مجــازی اســتفاده م+ کنــم.» یــا کــد (٢٠) م+ گویــد: «مــن بــه حوزه هــای سیاســ+، فرهنگــ+ و 
تاریخــ+ عالقــه دارم و همیشــه ســع+ م+ کنــم در ایــن زمینــه هــم اطالعاتــم بــاال باشــه و هــم 

بــه روز و بــرای همیــن کار از فضــای مجــازی خیلــ+ اســتفاده م+ کنــم.»
انگیزه خودابرازی

شــبZه های مجــازی بــه کاربــران امــZان م+ دهــد کــه خــود را مطابــق میــل خویــش بیــن 
ــی  ــا نشــان داد کــه شــبZه های مجــازی فرصت هــای خوب ــد. مصاحبه ه ــ+ کنن ــران معرف دی8
را در اختیــار کاربــران قــرار م+ دهــد تــا به صــورت واقعــ+ یــا غیرواقعــ+، خــود را در معــرض 
ــد  ــاره م+ کردن ــم اش ــه مه ــن نکت ــه ای ــا ب ــع آنه ــد. در واق ــرار دهن ــران ق ــاوت دی8 ــد و قض دی
کــه خیلــ+ دوســت دارنــد، در دی8ــران اثــر ب8ذارنــد و بقیــه دربــارة آنهــا فکــر و دیــد بهتــر و 
ــان نقطــه نظــرات  ــن کار از عکس هــا، فیلم هــا و بی ــرای همی ــری داشــته باشــند و ب مطلوب ت
خــود در رابطــه بــا موضوعــات مختلــف اســتفاده م+ کننــد. بــرای مثــال کــد (١) م+ گویــد: 
«مــن بــرای ایــن کار کــه خــودم رو نشــون بــدم از عکس هــای مختلفــ+ اســتفاده م+ کنــم و در 
رابطــه بــا موضوعــات مختلــف کامنت هــای گوناگونــ+ مــ+ ذارم مثــأل هفتــه قبــل در گروهــ+ 
ــل  ــن کــ+ اون رو کام ــه ببین ــودن ک ــg ســری از دوســتام شــعری رو گذاشــته ب کــه هســتم ی
م+ کنــه و مــن ســریع کاملــش کــردم و تــوی گــروه بــه اشــتراک گذاشــتم و فکــر م+ کنــم ایــن 
ــد: «فضــای  ــد (٨) م+ گوی ــران میشــه.» ک ــن دی8 ــم در بی کارا باعــث بیشــتر شــدن محبوبیت
ــروه  ــن کار در گ ــرای ای ــودم و ب ــون دادن خ ــتر نش ــرای بیش ــه ب ــ+ خوبی ــط خیل ــازی محی مج
هایــی کــه فامیــالم هســتن عکس هــای خیلــ+ جالبــی م+ گیــرم و اونجــا بــه اشــتراک میــذارم 
ــم  ــن ســع+ م+ کن ــری دارم و همچنی ــکار بازت ــدر ذهــن و اف ــن چق ــن کــه م ــا فکــر کن ــا اون ت
توانایی هــام رو اونجــا نشــون بــدم.» همچنیــن کــد (١۴) م+ گویــد: «خیلــ+ وقتــا بــرام پیــش 
میــاد و زمان هایــی کــه دارم بــرای کســ+ چیــزی رو تایــپ م+ کنــم و م+ فرســتم ســع+ م+ کنــم 
خیلــ+ مؤدبانــه باشــه و در واقــع خــودم رو بیشــتر از اون چیــزی کــه هســتم معرفــ+ م+ کنــم.» 
در رابطــه بــا انگیــزه خودابــرازی از مصاحبــه شــونده ها پرســید شــد کــه آیــا آنهــا حاضــر 
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هســتند در معرفــ0 خودشــان جهــت کســب محبوبیــت بیشــتر،  دربــاره خــود اطالعــات | 

نادرســت ارائــه دهنــد؟ اغلــب شــرکت کننــدگان اشــاره کردنــد کــه بــرای خــود ابــرازی از هــر 
شــیوه ای کــه ممHــن باشــد، اســتفاده م0 کننــد. مثــال کــد (۶) م0 گویــد: «بــرام اتفــاق افتــاده 
و فکــر م0 کنــم خیلــ0 جالبــه، قضیــه از ایــن قــراره کــه یــL بــار در مدرســه خودمــون عکــس 
نفــرات برتــر رو زده بــودن و منــم نفــر ســوم شــده بــودم کــه بــا فتوشــاپ انداختمــش اول و 
بعــد فرســتادمش تــوی گروه هایــی کــه فامیــال و آشــناها بــودن کــه بUــن چقــد درس خونــه.» در 
ایــن مــورد کــد (٩) م0 گوید:«مــن وقتــ0 کــه پیــش میــاد خــودم رو نشــون بــدم و خودابــرازی 
کنــم بــرای ایــن کار خــودم رو چنــد ســال0 بزرگتــر معرفــ0 م0 کنــم و در مــورد اخالقــم اغــراق 
ــدم و  ــر می ــه نظ ــا همیش ــد اینه ــ0 و مانن ــ0، فرهنگ ــف سیاس ــای مختل ــم و در زمینه ه م0 کن
اگــر طــرف مقابلــم دختــر باشــه ســع0 م0 کنــم خــودم رو خیلــ0 شــیرین نشــون بــدم.» یــا کــد 
(١٨) م0 گویــد: مــن در معرفــ0 خــودم ســع0 م0 کنــم کســب محبوبیــت کنــم و بــرای همیــن 
خیلــ0 وقتــا شــده خــودم رو خیلــ0 مطلوب تــر از ایــن چیــزی کــه هســتم معرفــ0 بHنــم چــون 
ــه اشــتراک  ــم و ب ــش م0 کن ــادی ویرای ــا برنامه هــای زی ــرم ب ــه از خــودم م0 گی ــی ک عکس های
ــو  ــوب و ت ــ0 خ ــودم رو خیل ــتم خ ــی هس ــن کجای ــه ازم م0 پرس ــای ک ــو گروه ه ــذارم و ت می

ــم.» جاهــای خیلــ0 خــوب معرفــ0 م0 کن

یافته های کم4
ــه آمــاری مــورد مطالعــه ٣٠٠ نفــر از دانش آمــوزان متوســطه دوم پســر بودنــد کــه ١٣۶  نمون
نفــر از آنهــا در ناحیــه یــL و ١۶۴ نفــر دیUــر در ناحیــه دو شــهر همــدان مشــغول بــه تحصیــل 
ــاری از  ــه آم ــه در جامع ــورد مطالع ــای م ــودن متغیره ــال ب ــان از نرم ــور اطمین ــد. به منظ بودن
آزمــون کالموگــروفـ  اســمیرونوف اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در جــدول ٢ ارائــه شــده اســت.

جدول ٢: نتایج آزمون کالموگروف‑اسمیرونوف جهت اطمینان از نرمال بودن متغیر در نمونه
سطح معنادارىمقدارZتعداد نمونه    متغیر

٢٩٧١/۵٧٠/٠۶سرگرمى و آرمش

٢٨۵١/٠۴٠/٢٢ارتباط با دیگران

٢٨٩١/۵٢٠/٠٨خودابرازى

٢٩۶١/۶٩٠/١١کسب اطالعات
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 | بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون کالموگــروف‑ اســمیرونوف در جــدول ٢ م" تــوان اظهــار نمــود 

کــه انگیــزه اســتفاده از فضــای مجــازی و مؤلفه هایــش نرمــال م" باشــد؛ زیــرا ســطح معنــاداری 
ــه م" شــود کــه از  ــن، نتیجــه گرفت ــر از ٠/٠۵ م" باشــد (٠۵/<٠p). بنابرای ــر Z آن بزرگت مقادی
آزمون هــای پارامتریــP بــرای تحلیــل ســؤال ها و فرضیه هــای تحقیــق م" تــوان اســتفاده کــرد.

جدول ٣: بررس2 وضعیت استفاده از فضای مجازی به وسیله دانش آموزان متوسطه دوم با استفاده از 
آزمون t تک گروه2

شاخص

متغیر

میانگین 

مشاهده شده

انحراف 

استاندارد

میانگین 
آمارى1

مقدار 

tآماره

درجه 

آزادى
سطح 

معناداری

انگیزه استفاده از فضای 
٢/۶٢٢/۶٢٣۶٢/٢٩٧٢۶٨٠/٠٠٠مجازی 

ها
فه 

ؤل
م

٢/٩١٠/٩٧٣۵١/۶۶٨٢۶٩٠/٠٠٠سرگرم2 و آرامش 

٢/۶٠٠/٨٣٣۵٢/۵٩٨٢٨۴٠/٠٠٠ارتباط با دیHران 

٢/٢٣٠/٨۵٣۴۴/٣۶٣٢٨٨٠/٠٠٠خودابرازی

٣/٢٠٠/٨۶٣۶٣/۵٩۵٢٩۵٠/٠٠٠کسب اطالعات 

بــا توجــه بــه داده هــای جــدول ٣ انگیــزه ســرگرم" و آرامــش بــا میانگیــن ٢/٩١، انحــراف 
ــا میانگیــن ۶٠/٢،  ــا دیYــران ب ــاط ب ــزه ارتب اســتاندارد ٩٧ درصــد و مقــدار t ۵١/۶۶٨، انگی
انحــراف اســتاندارد ٨٣ درصــد و مقــدار t ۵٢/۵٩٨، انگیــزه خودابــرازی بــا میانگیــن ٢/٢٣، 
انحــراف اســتاندارد ٠/٨۵ و مقــدار t ۴۴/٣۶٣ و انگیــزه کســب اطالعــات بــا میانگیــن ٣/٢٠، 
انحــراف اســتاندارد ٨۶ درصــد و مقــدار t ۶٣/۵٩۵ اســت. بنابرایــن، م" تــوان گفــت از نظــر 
ــات از  ــب اطالع ــرازی و کس ــران، خوداب Yــا دی ــاط ب ــش، ارتب ــرگرم" و آرام ــوزان س دانش آم

ــرای اســتفاده از شــبeه های مجــازی م" باشــد. ــان ب ــای آن ــن انگیزه ه مهم تری
جدول ۴. اولویت بندی انگیزه های استفاده از فضای مجازی  با استفاده از آزمون فریدمن

رتبهمیانهتعدادمؤلفه ها
درجه 

آزادى

مقدار کاى 

اسکوئر

سطح معنى 

دارى

٢۶٩٣٢/٨٣سرگرمى و آرامش

٣
٢١۵/٢٠٨٠/٠٠٠

٢۶٩٢/۶۶٢/٢٩ارتباط با دیگران

٢۶٩٢/١٢١/۶٩خودابرازى

٢۶٩٣/٢۵٣/١٩کسب اطالعات

١. میانگین آماری هر گویه در مقیاس استفاده از فضای مجازی و مؤلفه های آن ٣ است؛ زیرا  ٣= ۵÷١۵=۴+۵+٣+٢+١.
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ــن انگیزه هــای |  ــن نشــان م% دهــد بی ــون فریدم ــج آزم ــه جــدول شــماره ۴ نتای ــا توجــه ب ب
اســتفاده از فضــای مجــازی تفــاوت معنــاداری در ســطح ٩۵ درصــد وجــود دارد. بــا توجــه 
بــه مقــدار میانگیــن رتبه هــا بیشــترین انگیــزه  بــه بیــان یافته هــا کســب اطالعــات (٣/١٩) و 
پــس از آن بــه ترتیــب ســرگرم% و آرامــش (٢/٨٣)، ارتبــاط بــا دیOــران (٢/٢٩) و پایین تریــن 

عامــل خودابــرازی (١/۶٩) اســت.

بحث و نتیجه گیری

شــبXه های مجــازی اجتماعــ% یXــ% از نمادهــای عصــر اطالعــات و جامعــه شــبXه ای هســتند 
کــه گرایــش نوجوانــان را بــه این گونــه از رســانه های ارتباطــ% نوظهــور در پــی داشــته اســت. 
توســعه و پیشــرفت فنــاوری اطالعــات و شــرایط زندگــ% امــروزی از یــ^ ســو و جذابیت هــای 
موجــود در شــبXه های مجــازی اجتماعــ% از ســوی دیOــر ســبب شــده تــا نوجوانان بــا عالقه ای 
ویــژه بــه ایــن رســانه ها روی آورند.گرچــه مزایــا و آســیب های این گونــه از رســانه ها اجتماعــ% 
ــی و  ــح چرای ــا شــناخت صحی ــه اســت، ام ــرار گرفت ــورد توجــه ق در برخــ% از پژوهش هــا م
انگیــزه نوجوانــان در اســتفاده از فضــای مجــازی از الزامــات عصــر کنونــ% به حســاب م% آیــد.

از ایــن رو هــدف پژوهــش حاضــر شناســایی انگیزه هــای نوجوانــان در اســتفاده از شــبXه های 
مجــازی اجتماعــ% اســت.

ــت:  ــث اس ــل بح ــت قاب ــه از دو جه ــدف پیش گفت ــه ه ــش در زمین ــن پژوه ــای ای یافته ه
نخســت اینکــه بخــش کیفــ% پژوهــش نشــان داد نوجوانــان بــا انگیزه هــای ماننــد ســرگرم% و 
ــرازی از شــبXه های مجــازی  ــا دیOران،کســب اطالعــات و خوداب ــاط داشــتن ب آرامــش، ارتب
اجتماعــ% اســتفاده مــ% کننــد. بخشــ% از داده هــای حاصل از پرسشــنامه نیز انگیزه هــای مربوط 
بــه اســتفاده از شــبXه های مجــازی را تأییــد کردنــد. بــه ایــن صــورت کــه انگیــزه ســرگرم% و 
آرامــش بــا مقــدارt برابــر بــا ۵١/۶۶٨ ، انگیــزه ارتبــاط داشــتن بــا دیOــران بــا مقــدارt برابــر 
بــا ۵٢/۵٩٨، انگیــزه خودابــرازی بــا مقــدارt برابــر بــا ۴۴/٣۶٣ و انگیــزه کســب اطالعــات بــا 
ــر بــا ۶٣/۵٩۵ بیانگــر انگیزه هــای نوجوانــان در اســتفاده از شــبXه های مجــازی  مقــدارt براب
بودنــد. بخــش دوم یافته هــا کــه حاصــل داده هــای بخــش کمــ% و پرسشــنامه اســت نشــان داد 
کــه نوجوانــان بــه ترتیــب بــا انگیزه هــای کســب اطالعات،ســرگرم% و آرامــش، ارتبــاط داشــتن 

ــد. ــرازی از شــبXه های مجــازی اســتفاده م% کنن ــا دیOــران و خوداب ب
از  برخــ%  در  مجــازی  شــبXه های  از  اســتفاده  انگیزه هــای  بــه  مربــوط  یافته هــای 
پژوهش هــای قبلــ% مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت. یافته هــای پژوهش هــای ماننــد؛ داســتان% 
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 | و همــ!اران (١٣٩۴)، افشــاری و همــ!اران (١٣٩۴)، مــرادی و همــ!اران (١٣٩٣)، پــارک 

و همــ!اران (٢٠٠٩)، نــازان داغــرار (٢٠٠٨) و لنهــارت و مــدن(٢٠٠٧) انگیزه هــای ماننــد 
ســرگرمJ و تفریــح، کســب تجــارب و اطالعــات، خودابــرازی، ایجــاد ارتبــاط بــا دوســتان و 
آشــنایان، بــه روز شــدن، تأثیــر بــر دیOــران کــه باعــث اســتفاده کاربــران از شــب!ه های مجــازی 

ــد. ــرار داده ان ــد ق اجتماعــJ مJ شــود را مــورد تأیی
بــر اســاس نظریــه اســتفاده و خرســندی مJ تــوان گفــت، زمانــJ کــه رســانه موردنظــر بتوانــد 
ــاز فــرد همخوانــJ وجــود داشــته  ــوای رســانه ای و نی ــد و بیــن محت ــاز افــراد را برطــرف کن نی
ــورت  ــر این ص ــرد؛ در غی ــد ک ــتفاده خواه ــانه اس ــاره از رس ــده و دوب ــاء ش ــرد ارض ــد، ف باش
نیــاز فــرد ارضــاء نشــده و وی از رســانه موردنظــر روی گــردان خواهــد شــد. بــا بهره گیــری از 
 Jتــوان گفــت حضــور کاربــران جــوان در شــب!ه هــای مجــازی اجتماعــ Jاصــول ایــن نظریــه م
بــر اســاس زمینــه روانــJ و اجتماعــJ خود،انگیزه هــا و اهــداف متفاوتــJ در شــب!ه های 
مجــازی دنبــال مJ کننــد، رخ مJ دهد.آنهــا بــر اســاس انگیزه هــا و منافــع خــود از ایــن 
شــب!ه ها اســتفاده مJ کننــد و فعــال هســتند و اگــر بــا نیازهــای آنــان همخوانــJ نداشــته باشــد، 
ــه  ــت ک ــی اس ــJ از روی!ردهای ــانه ای ی! ــام رس ــه نظ ــتگJ ب ــوند. نظریۀوابس ــردان مJ ش Oروی
ــر  ــد. ب ــرار مJ ده ــورد توجــه ق ــJ را م ــان و رســانه های جمع ــان مخاطب ــدت می ــۀ درازم رابط
مبنــای ایــن روی!ــرد، هدف هــای مخاطــب بیانگــر بخــش مهمــJ از چرایــی قرارگیــری و در 
معــرض رســانه  هاســت. بــر اســاس ایــن نظریــه، در دنیــای اشباع شــده از رســانه ها، کاربــران 
ــه  ــه ای، بــه شــدت ب ــه اطالعــات در هــر زمین ــه جایــی رســیده اند کــه بــرای یافتــن هــر گون ب

وابســته اند. رســانه ها 
ــتفاده از  ــان در اس ــای نوجوان ــدی انگیزه ه ــش اولویت بن ــن پژوه ــای ای ــه دوم یافته ه جنب
شــب!ه های مجــازی اجتماعــJ اســت. نتایــج آزمــون فریدمــن نشــان داد کــه بیــن انگیزه هــای 
نوجوانــان بــرای اســتفاده از شــب!ه های مجــازی تفــاوت وجــود دارد. از نظــر نوجوانــان انگیــزه 
کســب اطالعــات در اولویــت نخســت و انگیزه هــای ســرگرمJ و آرامــش، ارتبــاط داشــتن بــا 
دیOــران و خودابــرازی در اولویت هــای بعــدی قــرار دارنــد. از ایــن رو بــا توجــه بــه یافته هــای 

پژوهــش پیــش رو پیشــنهادهای زیــر بــه مســؤالن و پژوهشــOران بعــدی ارائــه مJ شــود:
١) یافته هــای ایــن پژوهــش نشــان مJ دهــد کــه دسترســJ بــه اطالعــات مهم تریــن انگیــزه 
دانش آمــوزان متوســطه در اســتفاده از شــب!ه های اجتماعــJ مجــازی اســت. از ایــن رو پیشــنهاد 
ــر در فضــای مجــازی از طریــق  مJ شــود زمینه هــای دسترســJ بــه اطالعــات صحیــح و معتب

توســعه اینترنــت ملــJ یــا ســایر زیرســاخت های فنــJ و اطالعاتــJ الزم را فراهــم نماینــد.
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٢) بــر اســاس یافته هــای ایــن پژوهــش، ی,ــ# از انگیزه هــای اصلــ# دانش آمــوزان متوســطه | 
در اســتفاده از شــب,ه های اجتماعــ# مجــازی، ســرگرم#، تفریــح و خودابــرازی اســت. بــر ایــن 
ــرازی  ــان م# تــوان زمینه هــای خوداب ــر نوجوان اســاس بــرای کاهــش آســیب ها ایــن شــب,ه ها ب
ــ# و  ــ#، علم ــابقه های ورزش ــر مس ــوع نظی ــابقات متن ــزاری مس ــا برگ ــان را ب ــح جوان و تفری

تفریحــ# فراهــم نمــود.  
٣) بــا توجــه بــه اینکــه فنــاوری اطالعــات و محصــوالت وابســته بــه آن از جملــه اینترنــت 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــ# م ــع آموزش ــنین و مقاط ــام س ــازی در تم ــ# مج ــب,ه های اجتماع و ش

ــرد. ــی صــورت پذی ــ#، پژوهش های ــه مقاطــع تحصیل ــج ب ــه نتای ــم ب ــت تعمی ــرد جه م# گی
۴) بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن پژوهــش محــدود بــه شــهر همــدان اســت پیشــنهاد م# شــود 
جهــت تعمیــم نتایــج بــه کل اســتان، پژوهش هایــی در تمــام شهرســتان های اســتان و حتــ# در 

اســتان های دی[ــر هــم صــورت گیــرد.
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