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 تعاليبسمه
 چکیده

سبب ا اسببت اد   کیو در  زانیم کیب  های اجتماعی شببه  ها و ام انات متنوع تیاز قابل یاجتماع یهاشببه   کاربران

م انات زنند و اکثر ایسر م هاتیسا نیعضو هستند، روزان  ب  ا یدر چند شه   اجتماع ینترنتیکاربران ا یکنند. برخینم

هن ا ب  صبب     یعضببو باشببند و هر از چندگاه تیک سببایمم ن اسببت هن ا در  گرید یو برخ رندیگیها را ب  کار مآن

شه   شانمواج  فعالیت و را بر حسب نوع  ینترنتیکاربران ااز این رو  .خودشان مراجع  کنند یشخص  یاجتماع یهابا 

  .کرد یبندمختلف دست  یهاب  ش ل هوانیم

  های اجتماعی هستند ک  شه   یاعضااول . چ ار گرو  گیرندقرار میدر ه ت گرو  کاربران بندی در م مترین دست

 ایی و آن اندشد  یگذارنام «یکاربران هجاره»و  «یکاربران ب  دنهال سرگرم» ،«یکاربران فراغت»، «کاربران ماهر» ب 

قرار  «نیکاربران بدب»و « کاربران نگران»، «کاربران پرمشغل »  در س  گروگیرند های اجتماعی را ب  کار نمیک  شه  

را  یشناسگون  نیا هوانیم، ب  هم دارد کینزد یدر هم  جا قواعد یمجاز یدر فضا تیک  فعال یینجاآاز  .اندگرفت 

 ب  کار برد. زین گرید یکشورها کاربران یبرا

  دگاندست اری کننبرداران و ، ب ر راب   جویان بازی کنندگان، نقشدست  بندی دیگر نیز کاربران را ب  ه ت گرو ؛ ،

 کند.هقسیم می هافراریو  گیرانکنار ، دوستی جویان، موفقیت گرایان

 ،هوان ب  هشببت دسببت نتایج نشببان داد ک  کاربران ایرانی را می در پژوهش بومی انجام شببد  بر روی کاربران ایرانی 

 نویسند ، هنردوست، علم دوست، دانلودگر، خهرخوان، وب گرد، گ ت وگوگر و بازیگر هقسیم کرد.

 و ....

 مقدمه

سان  ی ی یاجتماع یهاشه   سوب م جدید یهااز ر د خورا جذب  ینترنتیاز کاربران ا یهعداد قابل هوج ک  شوند یم 

مختلف  یکاربران کشورها یمتنوع برا یهاو با زبان یهخصصعمومی و  یهابا حوز  یاجتماعهای شه    امروز  .اندکرد 

ستر در  ضای جدید نیدر ا هوانندیکنند. کاربران میم تیفعال نترنتیاب ص یهالیص  ات و پروفا ،ف ، ایجاد کنند یشخ

شتی شان  یهااددا صدا و و راکوها  و بلند شر کنند، ع س،  ص یوهایدیمنت اخهار و  نیرا آپلود کنند، از آخر شانیشخ

هم   همچنین ....متنوع عضو شوند و  یگ تگو یهاو اهاق یمختلف آگا  شوند، در ص  ات هوادار یهادر حوز  دادهایرو

ست اد  نمی ساسبر کنند. کاربران از این ام انات ب  یک انداز  و با انگیز  ی سان ا ساس  این ا وع مواج   نپژوهشگران برا

 . نداارائ  داد های گوناگونی بندیهقسیم هااین شه  در  شانحضورو اهداف انگیزة  ،میزانهای اجتماعی، کاربران شه  

 لیاجما ای جدید ب  دست  بندیضمن ههیین ویژگی های فضای رسان ، حاضر ک  ب  روش اسنادی ه ی  شد  پژوهشدر 

 . از منظر نظری  پردازان علوم ارههاطات پرداخت  شد  استاربران فضای مجازی ک
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 اي جدید هاي فضاي رسانه ویژگی

ارههاطی ب  وجود آمد. این هغییر  پردازی، هغییرات م می در عرص  نظری 1990  اینترنت ب  زندگی روزمر  در ده با ورود

با ظ ور کلم در نظری  عاملگر  «کاربر» پردازی مخاطب  کاربر ه یب،  بدین هره یدا کرد و  ب  جای مخاطب نمود عینی پ

های جدیدی مانند اینترنت و هل ن همرا ، فضببای مت اوهی ب  وجود آمد ک  با رسببان  ورودبا . جایگزین مخاطب فعال شببد

شه   ضای  سایهری وعناوین مختل ی نظیر ف ضای غیرمجازی، یک ای،  شد. رویدادهای ف سازی   بار اه اق مجازی م  وم 

ب  دلیل ثهت دیجیتالی  جدید اسببت. اما رویدادهای فضببای مجازی یجدید در زمان یآن ا ب  معنی اه اق افتند و ه رارمی

ه رار بود  و از این رو، گذشبببت  ب  آیند  پیوند  افتند؛ گو این   هر ل ظ  در حالآن ا، یک بار برای همیشببب  اه اق می

 خورد. می

ضای ست  های عمومیدر حالی ک  در ف ضای مجازی هقریهاً غیرمم ن ا ستند، در ف شاهد  ه غیرمجازی، مخاطهان قابل م

سیم. بنابراین مخاطهان نامرئی بود ک  همام شنا ضای مجازی در  و رویدامخاطهان خود را ب های مختل ی ب  زمان دهای ف

های فضای عمومی مجازی با فضای ه اوت آورد. بنابراینمی شود و مخاطهان جدیدی را ب  دستای ه رار میصورت شه  

 هریمخاطهان آن ا نیز بروز کرد؛ مخاطب بودن در عصبببر کنونی هجرب  بسبببیار فعال و هعاملی عمومی غیرمجازی در نوع

مواج   هاای ک  مردم با رسان شیو  های قدیمی است. عصر اطالعات هغییرات بنیادینی را درنسهت ب  عصر پخش و رسان 

 ایجاد کرد  است. شوند، می

های اجتماعی پیوند خورد  ها از طریق دیجیتالی شدن با رسان های قدیمی مثل هلویزیون و روزنام رسان 1از نظر جن ینز

ای فراهم رسان  هایمواج  های جدیدی را برای مشارکت مخاطهان در انواع ها، فرصتو با ایجاد فرهنگ همگرایی رسان 

صرفاند. در این کرد  شارکتی، هولیدکنندگان و م سان فرهنگ م شارکت و کنندگان ر ستند، بل   با هم م ها از هم جدا نی

ند. مل دار عا با هلویزیون،  ه ن  ادغام هل ن همرا   نام برای نمو ک  هلویزیون اجتماعی  ب  وجود آورد   هلویزیون جدیدی را 

پیوندها، بازخوردها، ب   ای ی پارچ  آن را ه سببیرها،هعاملی اسببت ک  م تو ایرسببان  ،اسببت. هلویزیون اجتماعی گرفت 

های ها و ابزارهای مختلف رسببان روزرسببانی وضببعیتب  های دوسببتی، می روبالن نویسببی،اشببتراگ گذاری فایل، گرو 

ش یل می ست، بل   متنوع دهد. اید اجتماعی ه ست ک  مخاطب ن  هن ا فعال ا  رهر از هم وری هلویزیون اجتماعی این ا

 (44-45صص ،1394ذکایی و حسنی، ) ان دیگر و هولیدکنند  اصلی م تواست.زم

 کاربر بهمخاطب  گذار از

قدیمی مانند رادیو و هلویزیون قابل مقایسبب   هایهای اجتماعی با رشببد مخاطهان رسببان رشببد کاربران اینترنت و رسببان 

میلیون ن ر با  422میلیارد و  چ ارسببال از همگانی شببدن آن ب  بیش از  20نیسببت؛ کاربران اینترنت با گذشببت حدود 

اجتماعی نیز رشد قابل هوج ی را های آمار رسان  2رسید  است. (2019)سال ام ژوئندرصد در  3/57 ضریب ن وذ ج انی

حال حاضر بعد از گوگل دومین وب سایت پربازدید ج ان است،  دهد. برای نمون  هعداد کاربران فیسهوگ ک  درنشان می

  سال رسید  است.ام ژوئن میلیون ن ر در 199 و میلیارد 2 بیش ازاندازی آن، ب  را  سال از 15با گذشت 

شه   صرفماهیت هعاملی و  شمگیر بین م سل  مراهب و ارههاط چ سل های هولیدکنندگان از ویژگی –کنندگان ای، فقدان 

ب  جای آن را ضروری ساخت   «کاربر» است اد  از واژ  ،«مخاطب» های اجتماعی است ک  با دگرگونی ماهیتی رسان اصل

«  نند کدریافتمخاطب » : هغییر اول ههدیل  استگذاشتاست. م العات مخاطب شناسی دو هغییر پارادایمی را پشت سر 

ست. در این پارادایم، مخاطهان« کنند مخاطب مصرف»ب   سیستم یکک  دریافت ا سان کنندگان انت ای  لقی ای هطرف  ر

                                                           
1-Henry Jenkins 
2- https://www.internetworldstats.com/stats.htm 
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هغییر پارادایمی دوم،  1های رسان  در بافت اجتماعی آن در نظر گرفت  شدند.شدند، مصرف کنندگان و ه سیرگران پیاممی

 ر نظر گرفت دکاربر کنشببگر فعالی  اسببت. در این پارادایم جدید،« گرکاربر هعامل»ب  « کنند مخاطب مصببرف»گذار از 

مصببرف کنند ، ، ل  کاربر هولیدکنند های مختل ی از جمهواند در نقشهای هعاملی میاسببت اد  از رسببان شببود ک  با می

صرف شود. از اینگر هعامل، 2کنند هولیم سان ، ظاهر  شار  ب  مجموع  با دیگران و خود ر ای از این رو واژ  مخاطب برای ا

ب   کاربرشناسی شناسی ب رسد. بنابراین در دوران معاصر گذار از مخاطب ب  کاربر و از مخاطبمی نظرها، ناکافی ب نقش

 موضوعی جدی ههدیل شد  است. 

 (45-46صص ،1394 ،یو حسن یی)ذکا :ارائ  شد  استدر جدول زیر ه اوت مخاطب و کاربرآمد  

 

 مقایسه مخاطب و کاربر

 های جدید اجتماعیکاربر رسانه های قدیمیمخاطب رسانه معیارهای مقایسه

 ایافقی و شه   عمودی ساختار رسانه

 های اجتماعی موبایلیرسان  هلویزیون رسانه غالب

 بسیار متغیر و متنوع نسهتاً ثابت و م دود ایهای رسانهنقش

 گرهعامل پیام گیرند  نقش غالب

 مرههط ب  هم جدا از هم شکل روابط

 مصرف م توا -هولید پیام دریافت پارادایم تحلیلی

 ایشه   ایهود  الگوی انتشار پیام

 

 بندي کاربران فضاي مجازي انواع دسته

دهد ها انتخاب کنند، شببه   بسببازند، کنشببگری کنند، ب  دیگران یظرفیت بیشببتری ب  مردم م های اینترنتپیشببرفت

مند شوند و بر حسب از همدلی و عواطف آن ا ب ر دیگران  دسترسی داشت  باشند و از طریق م رح کردن مسائل خود با

شترگ سان  هایشان، فعالیتعالیق م شند. بنابراین فردگرایی با ر شت  با شترکی دا  های اجتماعی پیوند خورد  و از اینم

های کاربران رسببان اندازی برای ف م ب  وجود آمد  اسببت ک  ب  عنوان چشببم «3ایفردگرایی شببه  » شبب ل جدید طریق

هر از هعاملی هر وای فعالمخاطب بودن در عصببر اطالعات هجرب  4.ها بروز کرد  اسببتاجتماعی و حتی ماهیت این رسببان 

سان  شیو  نگا  مردم ب  ر ست و با هغییرات زیادی در  سان ها و درگیری آن ا با متندوران پخش ا ستهای ر  5.ای همرا  ا

 شود:ها از انواع کاربران اشار  میبندیب  هعدادی از دست در بخش زیر  (47ص  ،1394 ،یو حسن یی)ذکا

 بندي اندرسون آنالیتیکس دستهالف( 

یو ما نین دیل بوگ،سیف تر،ییهو) یاجتماع یهاشه  آمری ایی کاربران  برروی  سیتیاندرسون آنال تیوهش ساژپ

، «کاربران ماهر» ها،تیسا نیا یاند. چ ار گرو  اعضاشد  یبندکاربران در ه ت گرو  دست  نیا است، انجام شد  (سیاسپ

 هستندهم  یکاربران نترنتیدر ااما  اند.شد  یگذارنام «یکاربران هجاره»و  «یکاربران ب  دنهال سرگرم» ،«یکاربران فراغت»

در  تینسهت ب  عضو ی اجتماعی،هاشه   تیو احمقان  دانستن فعال ناامنیاحساس  ،ینداشتن وقت کافب  دلیل  ک 

                                                           
1-Livingstone, 2003؛ Mandiberg, 2012 
2-Prosumer 

را  «فعالافت دری» های پیشن ادی درای نیستند، بل   مدلهای رسان کنندگان من عل متنای بیانگر آن است ک  کاربران ن  هن ا دریافتفردگرایی شه   - 3

شان ب  صورت هایباشند و چگون  خود یک رسان  باشند. فعالیتای انجام دهند، چگون  دیگری گیرند ک  چگون  کار شه  اند. آن ا یاد مینیز پشت سر گذاشت 

ماعی های اجتهای در حال گردش در رسان معنا، هنوع دیدگا  رود. کاربران از طریق هولید و ههادل فراگیرعرص  سرگرمی می ود و فراهر ازشمتنوع می ایفزایند 

 دهند.پویایی خاصی ب  آن ا می دهند ورا افزایش می

4- Rainie, H. & Wellman, B. (2012). Networked: The New Social Operating System. Cambridge, Mass: MIT Press . 
5-  Ross & Nightingale,2003:162 
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 ؛اندقرار گرفت   در س  گرو زینوع کاربران ن نی. ارندیگیها را ب  کار نمو آن دهندینشان نم یاقیاشت یاجتماع یهاشه  

 .«نیکاربران بدب»و « کاربران نگران»، «کاربران پرمشغل »

ضا تیک  فعال ییجانآاز  سگون  نیا هوانیب  هم دارد، م کینزد یدر هم  جا قواعد یمجاز یدر ف  کاربران  یرا برا یشنا

 :است ریاز ه ت گرو  ب  شرح ز کیهر  یهایژگیب  کار برد. و زین گرید یکشورها
 

 های اجتماعیهای مختلف کاربران عضو و غیرعضو شبکهگونه

 
 

 .هسببتند« کاربران ماهر» یاجتماع یهاگرو  کاربران شببه   هرینو کلیدی نیهریاحرف  ،نیهرفعال: ماهر کاربران -1

شه   زسال دارند. پس ا27 یسن نیانگیم سرعت با م  یاجتماع یهاورود ب   دارند  لیو هما کنندیم دایان هاق پ طیب  

و  دارند یشخص یها، وبالنگرو  نیا یاز اعضا یارههاط برقرار کنند. بخش قابل هوج  هاتیسا نیدر ا دیبا اشخاص جد

زمان  شببتریب یول شببوندیمتصببل م یاجتماع یهاب  شببه   یی. در هرجاشببوندیم سببوب م یکاربران فعال زین ترییدر هو

 در م ل کار است. هاتیسا نیشان از ااست اد 

از  یهستند ک  نسهتاً است اد  کمتر یاجتماع یهااز کاربران شه   یگریگرو  د «یفراغت کاربران»: یفراغت کاربران-2

 و انددعوت شد  یاجتماع یهاب  شه   انیآشنا ریسا ایخانواد ، هم اران و  یدارند. اغلب از طرف دوستان، اعضا نیریسا

ها دارند. اغلب رسببان  نیدر ا یکمتر دیو هول افتیک  در شببوندیم سببوب م یاجتماع  شببه  یهاتیکاربران من عل سببا

ستان و اعضا لیهما شند. اکثر آنخانواد  یدارند با دو شه یرا ارزشمندهر بوگسیها فشان در ارههاط با یم یاجتماع  ن 

 .دهندینشان م یاجتماع یهارسان  ریب  سا یکمتر لیو هما دانند

سرگرم کاربران-3 ها را نآ هوانیدارند و م یاجتماع یهااز شببه   یه نن ةسببت ادین دسببت  از کاربران اا: یبه دنبال 

 از یب  بخشبب لیههد یاجتماع یهاشببه   .سببال اسببت 29گرو   نیا یسببن نیانگی. مدینام «یب  دنهال سببرگرمکاربران »

ست و هر روز ب  اآن یزندگ شد  ا سرگرمکنندیمراجع  م هاتیسا نیها  ستان دو انگ ی.  صل ز یو هعامل با دو  یبرا یا

از  زین یمقاصبببد کار یبرا جیب  هدر کاربرانگرو  از  نیاز ا ی. بخشببباسبببت یاجتماع یهاب  شبببه   هاآن مراجع  روزان 

 (.یوابستگ  ی)نظر. وندندیها کم کم ب  گرو  کاربران ماهر بپکنند های اجتماعی است اد  میشه  

. اسببت سببال 33 آن ا یسببن نیانگی. مرندیگیرا هدفمندهر ب  کار م هاشببه   نیا «یهجار کاربران»: یتجار کاربران-4

 ای  مزاو ب اندافت یرا در یمجاز یسازدارند. ارزش شه   یگران  و من قحساب یها برخوردشه   نیاست اد  از انسهت ب  

 زانی. مدانندیم یشه   اجتماع نیرا ارزشمندهر نین دی. اغلب لاندبرد یشان پو هجارت یآن در زندگ دیم  یو کاربردها
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ست اد  آن سان ا ست و اچند  یاجتماع یهاها از ر  ،یالمللنیب یس رها لیاز قه یرا در موارد هاتیسا نیروز در ه ت  ا

 .رندیگیورزش و آموزش ب  کار م

شغله کاربران-5 شه   این گرو : پر م ست اد  نم یاجتماع یهاعموماً از  ست 45 آن ا یسن نیانگیم ،کنندیا ، سال ا

سان  یمن  دگا ید سهت ب  ر ست ک  کاربر جد تیم دود لیندارند و هن ا ب  دل یاجتماع یهان   ب هاتیسا نیا یزمان ا

از  یها از هعداداز آن یقرار دارند و برخ یاجتماع یهاب  شبببه   وسبببتنیهموار  در معرض پ گرو  نی. اندیآیشبببمار نم

سان  س یاجتماع یهار ست اد  کرد  یم دود  ادر  ست. «یکاربران فراغت»ب    یشه هاآن یهایژگی. وکنندیم ایاند ا  ا

 .گیرندمی قرار یکاربران هجار  اغلب ب  سرعت در دست آورندیم یرو یاجتماع یهاک  ب  است اد  از شه   یهنگام

« کاربران نگران» رندیگیب  کار نم شببانینترنتیرا در اسببت اد  ا یاجتماع یهاک  شببه   گرید گرو : نگران کاربران-6

ستند. م ست 53گرو   نیا یسن نیانگیه ضع ةدربار ییدهایهرد هاآن. سال ا ص میو حر تیامن تیو صو  نیدر ا شانیخ

و در  وندندیپیم یاجتماع یهاهسببتند ک  سببرانجام ب  شببه   یگروه نیپس از کاربران پرمشببغل ، دومو  ها دارندشببه  

و مجالت را دارند و در  ونیزیهلو لیقهاز  یسببنت یهامصببرف رسببان  نیشببتریبآن ا . رندیگیقرار م یدسببت  کاربران فراغت

 . شوندیو نگران م مردد یکم دیجد یهامواج   با رسان 

و رغهت را  لیهما نیکمتر .سال است 49 آن ا یسن نیانگیهستند. م «نیکاربران بدب»گرو   نیآخر: نیبدب کاربران-7

 یاز ابزارها گرید یبرخ یاکنندگان حرف است اد ن کاربران یاز ا یدارند. هعداد یاجتماع یهااست اد  از شه   یبرا

از  یلیمسا بابت ینگران چیها هدارند. آن یاجتماع یهانسهت ب  شه   یمن  یدید یهستند؛ ول ینترنتیو ا ی ی نولوژه

  ود یها را بآن زو است اد  ا دیم ریرا غ یاجتماع یهاشه   یندارند؛ ول یاجتماع یهاشه   طیدر م  یخصوص میحر لیقه

 با هغییر( -4/10/1389راسخون،  تیاز سا یابیباز ،یی)موال. کنندیم فیهوص

 بندي هاسونه و برنگمن دستهب( 

براسبباس  را هاآن، اندانجام داد م العاهی های اجتماعی بر روی کاربران شببه   2014در سببال ک  هاسببون  و برنگمن 

 :اندکرد ب  ه ت دست  زیر هقسیم های اجتماعی های کاربران از فعالیت در شه  انگیز 

 برند.: از این   مت اوت از خود واقعی و ب  جای دیگری باشند لذت می1بازی کنندگان نقش. 1

 : ب  دنهال برقراری روابط واقعی هستند.2رابطه جویان. 2

 های دیگر کاربران هستند.: ب  دنهال سوء است اد  از پول یا آیتم3دستکاری کنندگانبرداران و بهره. 3

 هستند. : ب  دنهال کسب و کار خود و ب  دست آوردن پول یا خلق آن4موفقیت گرایان -4

 : ب  دنهال دوستان اینترنتی خوب و م الم  با آن ا هستند.5دوستی جویان -5

 برند.های اجتماعی لذت نمیهای رسان : از هیچ کدام از جنه 6گیرانکناره -6

پور و  میرم مدههار، )عدلی .آورندهای اجتماعی روی می: برای فرار از مسببائل واقعی و اسببترس ب  رسببان 7هافراری -7

 (با هغییر -5، ص 1395

                                                           
1-  Role-players 
2-  Relationship seekers 
3-  Manipulators 
4-  Achievement seekers 
5-  Friendship seekers 
6-  Uninvolved 
7-  Escapists 
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 دسته بندي فوستر و همکارانج( 

های مقدار نیاز اطالعاهی، کاربران رسان  و براساس میزان مشارکت هعاملی یدر پژوهش 2011در سال فوستر و هم ارانش 

 اند:های زیر هقسیم کرد اجتماعی را ب  دست 

 : نیازهای اطالعاهی و مشارکت هعاملی باالیی دارند.1فناوران -1

 : نیاز اطالعاهی باال و مشارکت هعاملی کمی دارند.2اطالعات جویان -2

 : مشارکت هعاملی باال و نیاز اطالعاهی کمی دارند.3هااجتماعی کننده -3

 (50ص  ،1394 ،یو حسن یی)ذکا اطالعاهی کم و مشارکت پایینی دارند.: نیاز 4کم کاران -4

 االرکن و همکارانبندي  دستهد( 

سال  شه   2011االرکن و هم ارانش در  شی بر روی کاربران  شارکت و با انجام پژوه ساس میزان م های اجتماعی، برا

 اند:های زیر هقسیم کرد های آنالین، کاربران را ب  دست هعدد فعالیت

 کنند.می های اجتماعی ب  مثاب  ایمیل است اد از رسان   :5دارکاربران خویشتن-1

 کنند.های ارسالی ب ث میکامنتة گذارند و دربارهای دوستانشان کامنت می: گاهی زیر ع س6کاربران نوگرا -2

دهند. ع س ب  اشببتراگ می سبب  ی انجام: هقریهاً هم نوع فعالیت آنالین را ب  صببورهی نسببهتاً 7کارهکاربران همه -3

ها و نظراهشان را ب  دیگران کنند، اید پروفایلشان را ب  روز رسانی می گذارند،های خصوصی و عمومی میمگذارند، پیامی

 کنند.یها را امت ان ملینک کنند ومنع س می

آنالین را در حجم قابل هوج  و با  های متعددفعالیتهرین گرو  از کاربران هستند و : فعال8گرای ارتباطکاربر حرفه -4

 (50ص  ،1394 ،یو حسن یی)ذکا کنند.یهای اجتماعی است اد  مهخصص باالیی از رسان 

 هیم  برانتزیگ وبندي  دستههـ( 

 -طی ه قیقاهی با در نظر گرفتن معیارهای میزان و شبببیوة مشبببارکت )فراغت م ور 2011در سبببال هیم  برانتزیگ و

 اند:کرد  اطالعات م ور( کاربران را ب  انواع زیر هقسیم

 کسب اطالعات دارند.  نزمی زنند و فعالیت کمی دریاجتماعی سر مهای : گاهی ب  رسان 9منفردها -1

 های سرگرمی دارند.زمنی های اندکی در : فعالیت10فرصت جویان -2

شارکت باالیی دارند و فعالیت11هااجتماعی کننده -3 ست.  های فراغت آن ا در قالب: م گ ت وگوهای کوها  با دیگران ا

 یابی نمر  باالیی دارند.دیگران و دوست ها، هماس باها، پیام گذاریهمچنین در نوشتن نام 

 شوند.ب ث، خواندن و نوشتن می: در س ا باالیی درگیر 12گرانمباحثه -4

                                                           
1- Social media technology (smt) mavens 

Info seekers -2  
3- Socializers 
4- Minimally involved 

Introvert user -5  
6- Novel user 
7- Versatile 
8- Expert-communicator 
9- Sporadic 
10- Lurkers 
11- Socializers 
12- Debaters 
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 ،ینو حس یی)ذکا م توا فعالیت دارند. گذاری انوعها از جمل  عضویت، انتشار و ب  اشتراگ: هقریهاً در همام زمین 1فعاالن -5

 (51ص  ،1394

  ایگناتو بزوبسوا وبندي  دستهو( 

سوا و ایگناهو  ساس نوع فعالیت )اید  2011در سال بزوب  6گذاری، ارزیابی( کاربران را ب  سازی، کامنت طی پژوهشی، برا

 اند:دست  ذیل هقسیم کرد 

 کنند.می رند و ب  طور جدی ارزیابیاگذ: کاربران استثنایی، ق رمانان: یادداشت می2هاطلبشهرت -1

 کنند.گذارند و ارزیابی میی: ب  طور جدی کامنت م3گرانمباحثه -2

 شوند.ها هقسیم میآفرینان و غیر اجتماعی: ب  دو گرو  آیند  4هاخالق -3

 شوند.ها نمید ب ثرکنند، اما وا: ارزیابی می5منتقدان -4

 کنند.: ب  ندرت مشارکت می6گردشگران -5

 (51ص  ،1394 ،یو حسن یی)ذکا کنند.: کار خاصی نمی7منفعالن -6

 هارقیتاي و شیهبندي  دستهز( 

با سنجش میزان اند. آنان انجام داد  «هارقیتای و شی »پژوهشی است ک   2011های انجام شد  در سال از دیگر پژوهش

 اند:دست  زیر هقسیم کرد  4های مورد است اد ، کاربران را ب  های اجتماعی و هعداد شه  است اد  کاربران از رسان 

 کنند.: گاهی از یک شه   است اد  می8تفنن طلب -1

 زنند.یخی اوقات ب  بیش از یک شه   سر م: بر9گیرنمونه -2

 کنند.: ب  صورت جدی از یک سایت است اد  می10وابسته -3

 (51ص  ،1394 ،یو حسن یی)ذکا کنند.یهای اجتماعی مداد زیادی از شه  : وقت خود را صرف هع11همه چیزخور -4

 دسته بندي ذکایی و حسنیح( 

م ب  هقسی هوانمی کشور م العات زیادی انجام نشد  است. از معدود م العات انجام شد در زمین  کاربرشناسی در داخل 

 .کردالهرزی اشار   حسنی و بندی ذکایی و

اند کاربران فضبببای مجازی را بر اسببباس انجام داد  1394و  1393ذکایی و حسبببنی طی ه قیقاهی ک  در سبببال ای 

 اند:کرد  های آنالین ب  هشت دست  زیر هقسیم بندیفعالیت

سنده:1 سندگان با فعالیت . نوی شتن نوی سانی پروفایل و نو صی، ب  روزر شخ ص  ات  های آنالینی نظیر درج م لب در 

 شوند.کامنت مشخص می

ست:2 شتراگاین کاربران با فعالیت . هنردو سیقی، فیلم و ع س و گوشهایی مانند ا سیقی وگذاری مو  دادن آنالین مو

 شوند.مشخص می مشاهد  آنالین کلیپ

                                                           
1- Actives 
2- Celebrities 
3- Debators 
4- Creators 
5- Critics 
6- Tourists 
7- Inactive 
8- Dabbler 
9- Sampler 
10- Devotee 
11- Omnivore 
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 شوند.این گرو  با دانلود مقال ، دانلود کتاب و دریافت و ارسال ایمیل مشخص می . علم دوست:3

 شوند.هایی مثل دانلود فیلم و موسیقی متمایز میبا فعالیت . دانلودگر:4

 کنند.ها و مجالت اینترنتی میها بیشتر وقت خود را صرف خواندن اخهار شه  خهرخوان . خبرخوان:5

کنند و ب  صبب  ات مختلف اینترنتی ها میوجو در وب سببایتاین گرو  بیشببتر وقت خود را صببرف جسببت گرد:. وب6

 زنند.سرمی

 دهند.ها و هاالرهای گ تمان را هرجیا میروماین کاربران است اد  از چت وگوگر:. گفت7

 (58ص  ،1394 ،یو حسن یی)ذکا شوند.فوههال مشغول میهای مختلف آنالین از جمل  ش رنج و جام بازینب  ا . بازیگر:8

 دسته بندي البرزي دعوتی( ط

 رییخهر با هوج  ب  هغ یپژوه ند یآ»با عنوان  طی پژوهش 1397سال  ،هادی الهرزی دعوهیدیگری بندی بومی دست  در

  :وجود داردکاربران فضای مجازی س  ذهنیت ب  شرح زیر معتقد است درخصوص انجام داد ،  «مخاطب ب  کاربر تیماه

 عالو  بر مخاطبهوج  شد  است.  یخهر یازهایذائق  مخاطب خهر و ن رییب  هغ تیذهن نیدر ا :اول کاربرمحور تیذهن

 مخاطبین ا، نیخودگز اتارههاط  یبا هوج  ب  نظر اسببت و نشببگریو گز ایپومنتشببرکنند ، ،  دکنندیهولکنندگی؛ مصببرف

  .قدرهمند شد  است است ک 

طب مصبببرف تیذهن نیدر ا مخاطب محور:دوم  تیذهن ند  بودن مخا ت کن ب  عنوان  برجسببب طب  اسبببت و مخا

 وفادار و ب  آن وابست  است. یخهر یهاک  ب  بخش شودیم رح م ایکنند افتیدر

مخاطب در  و اسببت ق یو دق  یبر سببر ثان یمعتقدند ک  رقابت خهر تیذهن نیا یافراد دارا :سوم مخابرمحور تیذهن

ضر ب شاردهندگ شتریحال حا ست و قدرت انت شر کنند  اطالعات ا ست. یدکنندگیهر از هولم م اطبمخ یمنت   ب خهر ا

با بخشببب تیذهن یافراد دارا ینوع ب  خودانتشبببار نیخودگز  یاز نظر یمخابر م ور  از خود  شبببتریب پردازدیم یک  

 خابرهامک  باعث شد  است  دارندویژگی فورواردکنندگی اخهار  ؛مخابرم ور دارای ذهنیتفراد ا .هوافق دارد یدکنندگیهول

 ، بازیابی از سایت خهرگزاری فارس(21/6/1397)الهرزی دعوهی،  .بانی خهر انجام دهند و اقدام ب  انتشار اطالعات نماینددرواز 

 هاي شناخت و اهمیت فضاي مجازي ضرورت

 نیا رانیاسبببت، مد یی ایو آمر یغرب یپرمخاطب در دسبببت کشبببورها یاجتماع یهاکالن شبببه   تیریآنجا ک  مد از

ست اد  از ب یاجتماع یهاشه   سانامیپ نیک  کاربران ا ییهاداد  ای تایدگیبا ا ست م هار ست ب  د شناخت  کنند،ید ب  

 ب  قیطر نیو از ا ابندییافراد و ... دسببت م یاسببیسبب یهایریگ, فرهنگ و ج تی, ه  ر, سببهک زندگقیاز عال یقیدق

 .رسندیاز مخاطهان خود م یقیشناخت دق

ک  با  هاسببترسببانامیپ نیا رانیافراد هوسببط مد نیا قیم توا بر اسبباس عال دیهول ،در شببناخت مخاطهان یبعد گام

ندیم توا م نیب  ا یدهج ت مد راتیهاث هوان ند. در واقد  گذار هدفشبببان ب ع   جام  یخارج رانیدلخوا  خود را بر 

شه   هوانندیپرمخاطب م یهاسانرامیپ ست اد  از ابزار  ص  یاجتماع یاهبا ا شناخت  فرهنگ و  ،مخاطهان ایو هن ا با 

آنان  برایشد   یدهج ت یم توا دیهول بشناسند و بادر آن  ی یزیو بدون حضور ف ن یهز نیرا با کمتر ماننگرش جامع 

ست پ ضا نیاز اکنند.  دایب  اهداف خود د شناخت مخاطهان در ف س یمجاز یرو  سا ست  یامر م م و ا شورمانک  در ا  ک

 داخلی معدود هایپژوهش.است مش ودکشورمان  در کاربرشناسان  هایپژوهشفقر  .گرفت  استکمتر مورد هوج  قرار 

 ارائ  آن ا از هجربی شبناسبیگون  و پرداخت  کاربران هایانگیز  شبناخت ب  اند،بود  مع وف کاربران شبناخت ب  ک 

 (با هغییر -18/12/1397)شیری، بازیابی از سایت باشگا  خهرنگاران جوان،  اند. ن رد
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 انگری، بهنوع کاربران و جوانان و نوجوانان بین در اجتماعی هایرسان  خاص جایگا  دهند  نشان شد  انجام هایپژوهش

سان  این روزافزون  تیجذاب ست. یرانیکاربران ا نیدر بر س ا شنا سع  کاربر سان  یهو شناختیم یهای اجتماعر  هواند ب  

 جیمنجر شود و نتا یاجتماع هایدر موضوع رسان  یپردازی بوم یهر و نظرقیهای دقیشناس گون های کاربران، ارائ  ز یانگ

 رگیهای دگذاری رسان استیبرای س بل   ،یهای اجتماعگذاری فضای مجازی و رسان استیحاصل از آن ن  هن ا ج ت س

 با هغییر( -18، ص 1395پور و  میرم مدههار، )عدلی .ردیهواند مورد است اد  قرار گیم زین ونیزیو هلو ویاز جمل  راد

 یقدرهمند یاب  مراجد رسببان  لیدر جامع  امروز در حال ههد یاجتماع یهاشببه   میو چ  نخواه میچ  بخواه ن؛یبنابرا 

مرجد معتهر  هواندیدر آن ا بازهاب داشببت  و م یجار یهابرنام  ینقد و بررسبب انیآزاد اطالعات و جر انیهسببتند ک  جر

 (18/12/1397خهرنگاران جوان، )شیری، بازیابی از سایت باشگا  . باشند ایرسان  گذاراناستیو س رانیمد یبرا یشناسمخاطب

ست اد  از  نیهمچن سافت یبا ا شنا صل از م العات کاربر  هشکا برای ییهاهوان برنام یهر مهای متنوعدر نمون  یهای حا

و   پور)عدلی .کرد نیهدوها رسان  نیهای او است اد  ب تر از فرصت یهای اجتماعاز مصرف نام لوب رسان  یهای ناشبیآس

 با هغییر( -18، ص 1395میرم مدههار، 
در نیاز مورد  یم توا تیریو مد دیمع وف ب  هول یهااسببتیها و سبببرنام  ،یو اجتماع یفرهنگ یجابیا یهااسببتیسبب

ستا و  یو اجتماع یفرهنگ یهابیها و آسممانعت از رخن  ،یرانیا – یاسالم یها و سهک زندگارزشهنجارها،  جیهرو یرا

 اطالعات آنالون و یسبازتالیجید یهاو برنام  یشبه   مل یاندازدر را  دیهسبر ،یجانه  فرهنگمقابل  مؤثر با ه اجم هم 

 و یآگاه شیهوشمند و افزا تیریکالن، مد یگذاراستیس قیفضا، از طر نیساختن اطالعات و م توا در ا ریپذیدسترس

)شیری،  .کردخواهد  ریپذام ان یب  موازات ارهقاء فناور یعتو با سر شیاز پ شیجامع  را ب شرفتیو پ یهعال ،یاسواد رسان 

 (18/12/1397بازیابی از سایت باشگا  خهرنگاران جوان، 

 نتیجه گیري

سان نتایج پژوهش سی ر شنا صوص کاربر شد  درخ ضرورت هغییر نگرش از مخاطب م وری ب  های انجام  های اجتماعی، 

شناخت انگیز های اجتماعی میکند. همچنین هوسع  م العات کاربرشناسی رسان را هایید میکاربرم وری  ای ههواند ب  

تایج ن ها با است اد  ازهای اجتماعی منجر شود پردازی بومی در موضوع رسان نظری نیز  هر وهای دقیقکاربران و ارائ  گون 

 ریزی کرد. برنام های اجتماعی ی و رسان فضای مجاز ب ر  گیری درست ازبرای  ،حاصل از آن

ضای مجازی و کاربران آن آنچ  امروز می ست ک  ف شاط ب  جامع  ا شود هزریق امید و ن صل م رح  هواند ب  عنوان یک ا

صادی و همچنین کمک ب  رونق هولید هوانند در این زمین  ای ا کنند. معرفی ظرفیتنقش م می می های مغ ول ماند  اقت

ضای مجازی  هولید م توا از طریق شی از کارکردهای ف شه   های اجتماعی هم بخ ست در  سل ا صوص ن ک  در این خ

 هواند نقش آفرینی کند.جوان می
  

 


