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Abstract 

Aim: The purpose of this study was to investigate the role of social networks in the 
electronic, print and non-text study of the Faculty of Literature and Humanities of the Islamic 

Azad University Science and Research Branch of Tehran. 

Methodology: This research has been carried out through a survey-analytical method of 
applied type. The statistical population consisted of graduate students of the faculty of literature, 

humanities and social sciences of Science and Research Branch of Islamic Azad University of 
Tehran who were 3032 people. The sample was randomly assigned to 216 individuals. The data 

gathering tool was a researcher made questionnaire. The collected data were analyzed using 

SPSS software using descriptive and inferential statistics. 
Findings: Students use social networks between three and four hours (33.6%), and use 

Telegram (0.96) more than other social networks. as well as social networks in electronic and 

non-teaching (46%) and directed to non-syllabus studies (43%). The role of social networking in 
the electronic and non-teaching curriculum is (55%) and in non-syllabus curriculum is (52%). 

Social networks (55%) have contributed to the study of their peers. 

Conclusion: Social networks play an important part in the habit of reading and face 
problems such as Internet speed, high Internet prices, high prices for printed materials, and lack 

of familiarity with sites and filtering. Considering the role of social networks in exchanging 

information, try to work on the capabilities of these networks and thereby increase their 
effective productivity. 
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 چکیده

های اجتماعی در مطالعه الکترونیکی و چاپی درسی و غیر درسی  هدف بررسی نقش شبکه  پژوهش حاضر با هدف:
 دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران انجام شد.

نفر( با  0303ست. جامعه آماری )تحلیلی از نوع کاربردی انجام شده ا -این پژوهش با روش پیمایشی روش پژوهش:
های  نفر تعیین شد. ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته است و داده 312روش تصادفی ساده، و حجم نمونه 

 در دوسطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSSافزار آماری  گردآوری شده با استفاده از نرم
%( بوده و استفاده جامعه آماری 2/00سه تا چهار ساعت در روز )  های اجتماعی بین ه دانشجویان از شبکهاستفاد  ها: یافته

های اجتماعی در مطالعۀ  باشد. دانشجویان مورد مطالعه از امکانات شبکه های اجتماعی می ( بیش از سایر شبکه62/3)  از تلگرام
گیرند.  % بهره می 60به مطالعۀ چاپی درسی و غیردرسی به میزان  % و در جهت هدایت 62الکترونیکی درسی و غیردرسی 

.  باشد می  %53  % و در مطالعۀ چاپی درسی و غیردرسی 55های اجتماعی در مطالعۀ الکترونیکی درسی و غیردرسی  نقش شبکه
 در ایجاد عادت به مطالعه نقش دارند.  % 55 های اجتماعی به میزان  شبکه

ای اجتماعی در ایجاد عادت به مطالعه نقش داشته و دانشجویان مورد مطالعه در استفاده از این ه شبکه گیری: نتیجه
ها و  ها با مشکالتی نظیر کندی سرعت و قیمت باالی اینترنت، قیمت باالی منابع چاپی و عدم آشنایی با سایت شبکه

های این  العات، ضروری است در مورد قابلیتهای اجتماعی در تبادل اط فیلترینگ مواجه هستند. با توجه به نقش شبکه
 وری مؤثر از آنها تالش شود. ها و در نتیجه افزایش بهره شبکه

، مطالعه الکترونیکی، مطالعه چاپی، دانشجویان، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، شبکه اجتماعی ها: کلیدواژه

 های مجازی. شبکه

                                                           
نقش شناسی حدیقه قبادی ترا با عنوان:  نامه کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش پایان :پژوهش حاضر برگرفته از.1

ه الکترونیکی و چاپی )مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی واحد اجتماعی در میزان مطالع های  شبکه
، استاد راهنما: نجال حریری؛ استاد مشاور: میترا صمیعی، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی(

 11/11/7931 تاریخ پذیرش:؛    71/10/7931 تاریخ دریافت:                              است. 7931واحد علوم و تحقیقات، 
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 مقدمه. 9

های  گسترش مطالعه است و شناسایی جنبه، های نیل به جامعه دانایی محور یکی از راه
ج یباشد. نتا ریزی برای نهادهای فرهنگی می از لوازم برنامه، ظیر سرانه مطالعهگوناگون آن ن

ده گرفته شدن مقوله مطالعه یشور ما حکایت از نادکرامون سرانه مطالعه در یمطالعات انجام شده پ
ست. ین ین مقوله مستثنیز از ایه قشر دانشجو نکان اقشار مختلف جامعه دارد یدر م یتابخوانکو 

گاه یتابخوانکو  مطالعه داشتن  یتواند ادعا یم یا ه جامعهکنیاست. قدر مسلم ا یسرچشمه آ
گاه و مطلع را داشته باشد  یشهروندان انس و الفت داشته  یتابخوانکه آن شهروندان با مطالعه و کآ

 باشند.
اوان از فریل نین به دلیاند و همچن ه در آن قرار گرفتهک یتیشور به سبب موقعک ییجامعه دانشجو

گاه ییجامعه دانشجو به  یا ژهیت ویه توجه و عناکرود  یانتظار م، ها و تجارب شهیاز اند یبه آ
نشان از ، (9931) تبار ق ترکیانیج حاصل از تحقیه متاسفانه نتاکداشته باشند  یر درسیمطالعه غ

لعه گذران اوقات فراغت بر مطا یها ر راهیگرفتن سا یشین مسئله و پیعدم توجه خاص به ا
 است. یردرسیغ

اینترنت و گفتگوهای ، تلفن همراه، ماهواره، های نوینی مانند تلویزیون با توجه به ظهور فناوری
، گیرد برنامه هستند و بیشترین زمان را از قشر وسیعی از مردم می هدف و بی اینترنتی که عمدتًا بی

به خصوص کشورهای در ، امعهای بزرگ جو ها و دغدغه توسعه و ترویج مطالعه اکنون از موضوع
 حال توسعه است.

شود و  مجله یا روزنامه نمی، نکته قابل توجه این است که امروزه مطالعه دیگر محدود به کتاب
راه را برای افزایش مطالعه ، های جدید اینترنتی و مجازی که برای مطالعه به وجود آمده محمل

 تجوی سریع و دلخواه برای مطالعه دست یافتگشوده است تا در هر زمان و هر مکان بتوان به جس
 (.1-9ص، 9931، تبار ترکیان)

فناوری عصر اطالعات و ارتباطات با ، کند ( مطرح می9937) که آذرنگ در جهان امروز چنان
خواننده قدیم را که مخاطب اصلی نشر ، امکاناتی که برای انتقال صوت و تصویر فراهم ساخته

تبدیل کرده است. در جهان صنعتی مردم غالبًا  -بیننده  -شنونده  -به خواننده ، باشد کتاب می
های  شبکه، تلویزیون، رادیو) های جمعی دانش مورد نیاز برای امور جاری خود را از رسانه

 تاثیرگذارترین از یکی اجتماعی (. شبکه های75ص، 9939، فیدر) کنند اجتماعی( دریافت می
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 اجتماعی را در نظام شگرفی تحول خود نوبه به که است اینترنت در شده ارائه های سرویس

کرده است. تحول در حوزه مطالعه متون و منابع نیز یکی از پیامدهای رواج  ایجاد جهان کشورهای
 های اجتماعی است.  استفاده از شبکه

های مختلف  های اجتماعی و قالب برخی مطالعات نشان داده است که ظهور و توسعه شبکه
چرا که دیگر ، ها شده است های خوب مطالعه در انسان شنیداری باعث ایجاد عادتدیداری و 

مشکالت خرید و امانت را تا حد بسیار زیادی ، جاگیری، سنگینی و سبکی، زمان، دغدغه مکان
اما از سوی دیگر نتایج پژوهش نورا و  (.99ص، 9931، العابدینی حاجی زین) حل کرده است

های اجتماعی مجازی بر عملکرد تحصیلی  ه تأثیر استفاده از شبکه( در زمین9915) همکاران
ترین عامل بازدارنده  کاربردی شهرستان دورود نشان داد که مهم -دانشجویان دانشگاه علمی

 های اجتماعی مجازی است. رویه و ناصحیح از شبکه استفاده بی، دانشجویان از مطالعه
های اجتماعی با رواج مطالعه  ده در زمینه رابطه شبکههای انجام ش عالوه بر اینکه نتایج پژوهش

ها در زمینه مطالعه به  ها تصویر روشنی از نقش مثبت یا منفی این شبکه در بین کاربران این شبکه
های اجتماعی در افزایش یا کاهش  شود که نقش شبکه این سوال نیز مطرح می، دهد دست نمی

های  ی و در محیط مجازی است یا استفاده از شبکهمطالعه آیا محدود به مطالعه الکترونیک
 تواند در میزان مطالعه منابع چاپی نیز نقش مثبت یا منفی داشته باشند.  اجتماعی می

و نیز دسترسی آسان و رایگان به ، های اجتماعی در میان مردم روزافزون شبکه با توجه به رواج
های اجتماعی است.  استفاده از شبکه، لعههای ترویج فرهنگ مطا یکی از راه، منابع اطالعاتی

های مجازی بر مطالعه الکترونیکی و چاپی و ارائه راهکارهایی برای غلبه بر  نقش شبکه، بنابراین
، مشکالت موجود در زمینه ترویج کتابخوانی الکترونیکی و چاپی بهتر است بررسی شود. لذا

میزان مطالعه الکترونیکی و چاپی های اجتماعی بر  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش شبکه
دانشجویان و نیز عوامل تاثیرگذار بر کاهش و افزایش مطالعه دانشجویان و شناسایی مشکالت 

 های زیر پاسخ دهد:  درصدد است به پرسش، دانشجویان در مطالعه الکترونیکی و چاپی
 کنند؟  فاده میهای اجتماعی است ( دانشجویان مورد مطالعه تا چه میزان از انواع شبکه9
های اجتماعی در میزان مطالعه الکترونیکی درسی و غیر درسی در بین  ( استفاده از شبکه2

 دانشجویان مورد مطالعه تا چه حد نقش دارند؟

های اجتماعی در میزان مطالعه منابع چاپی درسی و غیر درسی در بین  ( استفاده از شبکه9
 رند؟دانشجویان مورد مطالعه تا چه حد نقش دا
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 های اجتماعی تا چه میزان در ایجاد عادت به مطالعه دانشجویان مورد مطالعه نقش دارند؟ ( شبکه1

های اجتماعی برای مطالعه الکترونیکی و چاپی با چه  ( دانشجویان مورد مطالعه در شبکه5
 مشکالتی روبرو هستند؟

  شناسی روش. 2

ی انجام شده است. جامعه آماری شامل تحلیلی از نوع کاربرد -این پژوهش با روش پیمایشی
علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات ،  دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده ادبیات

 296گیری تصادفی ساده تعداد  نفر( بود. با استفاده از نمونه 9992) دانشگاه آزاد اسالمی تهران
آن ، ها دهی به یکی از پرسشنامه ر پاسخدانشجو مورد آزمون قرار گرفتند که با توجه به نقص د

 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  295پرسشنامه حذف و در نهایت تعداد 
سوال بوده که در  59پرسشنامه شامل  ،پرسشنامه محقق ساخته است، ابزار گردآوری اطالعات

، (1 نمره) زیاد، (9 نمره) متوسط، (2 نمره) کم، (9 نمره) بسیار کمای از  درجه 5مقیاس لیکرت 
ها با  های گردآوری شده از پرسشنامه ( مورد سنجش قرار گرفته است. داده5 نمره) خیلی زیاد

در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  SPSSافزار آماری  استفاده از نرم
شناختی افراد مورد  های جمعیت  در بخش آمار توصیفی با استفاده از نمودارهای مناسب به ویژگی

عالوه بر آن برای جداول فراوانی و درصد و نیز جهت توصیف هر یک از ، پژوهش پرداخته شد
 متغیرها از میانگین و انحراف معیار استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطالعات از روش

T آزمون مجذور  و ،ای  نمونه تکk های  مقایسه شبکه استفاده شد. این در حالی است که جهت
اجتماعی مورد استفاده توسط دانشجویان مورد مطالعه و مشکالت آنان برای مطالعه الکترونیکی و 

  به صورت مجزا ارائه شد. 1های اجتماعی نتایج آزمون فریدمن چاپی در شبکه

 های پژوهش یافته. 9

اطالعات آماری  های پژوهش در قالب های استخراج شده از پرسشنامه یافته، در این قسمت
 گیرد.  ارائه و مورد بررسی قرار می

 درصد 9/52حدود ، دانشجو 295بررسی وضعّیت تاهل دانشجویان مورد مطالعه: از میان 
                                                           

1. Friedman test 
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باشند.  نفر( مطلقه می 9) درصد نیز 5/9اند.  نفر( مجرد بوده 999) درصد 2/17نفر( متاهل و 992)
 هل خود را مشّخص نکرده بود. یک نفر از دانشجویان وضعّیت تا، در این میان

نفر( بیست تا بیست و  69) درصد 9/23بررسی میزان سّن دانشجویان مورد مطالعه: حدود 
 9/91باشد.  نفر( سّنشان چهل و یک سال و باالتر از آن می 17) درصد 2/22، پنج سال دارند

ویان سّنشان نفر( دانشج 96) درصد 97، سن دارند، نفر( بیست و شش تا سی سال 19) درصد
نفر( دانشجویان سّنشان مابین سی و شش تا چهل  23) درصد 2/99، و سی و شش سال مابین سی

سال است. سه نفر از دانشجویان مورد مطالعه میزان سّن خود را گزارش نداده بودند. اکثر 
در  ،های اجتماعی عضوّیت دارند نفر( در شبکه 291) درصد 3/15دانشجویان مورد مطالعه یعنی 

های اجتماعی عضوّیت ندارند.  نفر( دانشجویان در هیچ یک از شبکه 1) درصد 2/1حالی که تنها 
های  دو نفر از دانشجویان مورد مطالعه این سوال را بدون پاسخ گذاشته بودند. در میان فراوانی

رت مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معناداری وجود داشته و دانشجویان مورد مطالعه به صو
 کنند. های اجتماعی سه تا چهار ساعت در روز استفاده می معناداری اعتقاد دارند که از شبکه

های اجتماعی استفاده  . سوال اول: دانشجویان مورد مطالعه تا چه میزان از انواع شبکه9-9

 کنند ؟ می

ی حول که کاربران اینترنت های اینترنتی هستند سایت های اجتماعی نسل جدیدی از وب شبکه
شوند و اجتماعات بر خط را تشکیل  محور مشترکی به صورت مجازی دور یکدیگر جمع می

گوگل ، 4تانگو، 3اینستاگرام، 2تلگرام، 1های اجتماعی: الین دهند. در پژوهش حاضر شبکه می
مورد سنجش قرار گرفتند که نتایج آن ، 10ویسپی، 9آی گپ، 8بیسفون، 7سروش، 6یوتیوب، 5پالس

                                                           

1. Line 

2. Telegram 

3. Instagram 

4. Tango 

5. Google + 

6. YouTube 

7. Soroush 

8. Bisphone 

9. iGap 

10. Wispi 
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 شود: مشاهده می 9اره در جدول شم

 های اجتماعی مورد استفاده توسط دانشجویان مورد مطالعه . انواع شبکه1جدول 

 ردیف

های  ویژگی
 آماری

های  شبکه
 اجتماعی

 میانگین

انحراف 
 معیار

خطای 
 معیار

کمترین 
 نمره

بیشترین 
 نمره

میانگین 
 ها رتبه

 x² تعداد
درجۀ 
 آزادی

سطح 
 معناداری

 2/7 1  5 57/5 70/5 52/5 الین الف

710 79/1392 6 555/5 

 12/6 1  5 51/5 16/5 69/5 تلگرام ب

 77/2  1 5 53/5 36/5 21/5 اینستاگرام ج

 77/7  1 5 51/5 17/5 51/5 تانگو د

 ه
گوگل 
 پالس

52/5 79/5 57/5 5 1 27/7 

 22/0 1 5 53/5 70/5 72/5 یوتیوب و

 03/7 1 5 51/5 12/5 53/5 سروش ز

 36/7 1 5 51/5 52/5 51/5 بیسفون ح

 77/7 1 5 51/5 1/5 51/5 آی گپ ط

 36/7 1 5 51/5 52/5 51/5 ویسپی ی

، ها نشان داد که از بین ده شبکه اجتماعی مورد استفاده توسط دانشجویان مورد مطالعه یافته
، های اجتماعی بوده آشکاری بیش از سایر شبکه( به طور   =16/9) میانگین شبکۀ اجتماعی تلگرام

 آی گپ و ویسپی به یک میزان کمترین میانگین، بیسفون، اّما چهار شبکۀ اجتماعی تانگو
سایر ، های اجتماعی به خود اختصاص داده بودند. با این حال ( را در بین این شبکه  =99/9)

های اجتماعی مورد  نگین رتبۀ شبکهگویای این است که بین میا، 9های مندرج در جدول  یافته
ای که میانگین رتبۀ شبکۀ  به گونه، هایی وجود دارد استفاده توسط دانشجویان مورد مطالعه تفاوت

های اجتماعی مورد بررسی در این پژوهش  ( از میانگین رتبۀ سایر شبکهj  =93/1) اجتماعی تلگرام
تقریبا با توزیع آزمون مجذورکا با همان  k = d.f-9بیشتر است. توزیع آزمون فریدمن با درجه آزادی 

  =26/9963) باشد. مقدار آزمون فریدمن محاسبه شده درجۀ آزادی یکسان می
( از مقــدار  

تر  بزرگ 99/9در سطح خطای کمتر از  1( با درجۀ آزادی   =67/29) 9آزمون مجذورکای جدول
های اجتماعی مورد استفاده توسط  توان چنین عنوان نمود که مابین شبکه است. در نتیجه می

دانشجویان مورد ، دانشجویان موردمطالعه تفاوت معناداری وجود دارد. در مجموع باید گفت
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بیشتر ، های اجتماعی مورد بررسی از شبکۀ اجتماعی تلگرام در مقایسه با سایر شبکه، مطالعه
 نمایند. استفاده می

های اجتماعی در میزان مطالعه الکترونیکی درسی  ال دوم: استفاده از شبکه . سو9-2

 و غیر درسی در بین دانشجویان مورد مطالعه تا چه حد نقش دارند؟

های اجتماعی در بین دانشجویان تحصیالت  امروزه با توجه به گسترش استفاده از شبکه
ه الکترونیکی درسی و غیر درسی مورد در پژوهش حاضر استفاده از آن در میزان مطالع، تکمیلی

 قابل مشاهده است. 2سنجش قرار گرفت که نتایج آن در جدول شماره 

 های اجتماعی در مطالعۀ الکترونیکی درسی و غیردرسی توسط دانشجویان . میزان استفاده از شبکه2جدول 

 ویژگیهای آماری
 متغیر

 میانگین
 

انحراف 
 معیار

 تعداد
میانگین 
 فرضی

تفاضل 
 ها یانگینم

t 
درجۀ 
 آزادی

 احتمال
 خطا

میزان استفاده از 
های اجتماعی در  شبکه

مطالعۀ الکترونیکی درسی 
 و غیردرسی 

37/39 20/2 710 33 37/3 72/9 717 555/5 

های اجتماعی در مطالعۀ الکترونیکی درسی و غیردرسی  با توّجه به اینکه میزان استفاده از شبکه
سؤال در مقیاس  99در پرسشنامۀ مورد استفاده در پژوهش شامل ، عهتوسط دانشجویان موردمطال

با میانگین فرضی  55الی  99دامنۀ نمرات آن مابین ، بنابراین، بوده 5تا  9ای از  لیکرت پنج درجه
میانگین حاصل از میزان استفاده از ، دهد نشان می 2باشد. همانطور که نتایج جدول  می 99

واحد از  92/9( حدود ̅ =92/96) لعۀ الکترونیکی درسی و غیردرسیهای اجتماعی در مطا شبکه
تک متغیری نیز  t( بیشتر است. همچنین نتایج بدست آمده از آزمون ̅ =99) میانگین فرضی

های مشاهده شده و فرضی تفاوت معناداری در سطح خطای  دهنده آن است که مابین میانگین نشان
توان چنین عنوان نمود که میزان  می، (. بنابراین291t =23/6و  >99/9P) وجود دارد 99/9 کمتر از

 های اجتماعی در مطالعۀ الکترونیکی درسی و غیردرسی توسط دانشجویان استفاده از شبکه
 مورد مطالعه به صورت معناداری باالتر از حّد متوسط بوده و دانشجویان مورد مطالعه در

اند که  شکدۀ علوم انسانی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران چنین اظهار نمودهدان
 های اجتماعی در مطالعۀ الکترونیکی درسی و غیردرسی تا حد زیادی استفاده از شبکه

 درصد( نقش دارد. 55)



 80 ...( موردی: )مطالعه چاپی و الکرتونیکی مطالعه میزان در اجتامعی هاینقش شبکه

 

ی های اجتماعی در میزان مطالعه منابع درسی و غیر درسی چاپ . سوال سوم: شبکه9-9

 در بین دانشجویان تا چه حد نقش دارند؟

های اجتماعی در میزان مطالعه منابع درسی و غیر درسی چاپی  در این پرسش استفاده از شبکه
 9 در دانشجویان تحصیالت تکمیلی مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج آن در جدول شماره

 نشان داده شده است.

 اجتماعی در مطالعۀ منابع درسی و غیردرسی چاپی توسط دانشجویان های . میزان استفاده از شبکه3جدول 

 ویژگیهای آماری
 متغیر

 میانگین
انحراف 

 معیار
 تعداد

میانگین 
 فرضی

تفاضل 
 ها میانگین

t 
درجه 
 آزادی

 احتمال
 خطا

های  میزان استفاده از شبکه
اجتماعی در مطالعۀ منابع 
 درسی و غیردرسی چاپی

01/76 71/11 710 72 01/1 62/1 717 505/5 

های اجتماعی در مطالعۀ منابع درسی و غیردرسی چاپی  به دلیل آنکه میزان استفاده از شبکه
سؤال در مقیاس لیکرت پنج  96توسط دانشجویان مورد مطالعه در پرسشنامۀ پژوهش شامل 

 13فرضی  با میانگین 39الی  96دامنۀ نمرات آن مابین ، بنابراین، بوده است 5تا  9ای از  درجه
میانگین کسب شده از میزان استفاده از ، دهد نشان می 9که نتایج جدول  باشد. همانطور می

واحد از  59/9( در حدود ̅ =59/11) های اجتماعی در مطالعۀ منابع درسی و غیردرسی چاپی شبکه
تک متغیری نشان داد  tاز آزمون  ( بیشتر است. با این وجود نتایج حاصل̅ =13) میانگین فرضی

 95/9تفاوت معناداری در سطح خطای کمتر از ، های مشاهده شده و فرضی که مابین میانگین
توان چنین عنوان نمود که از دیدگاه دانشجویان  می، بنابراین (.291t=17/9و  P=959/9) وجود ندارد

 و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه علوم انسانی، مورد مطالعه در دانشکده ادبیات
 های اجتماعی در مطالعۀ چاپی درسی و غیردرسی به میزان متوسط شبکه، آزاد اسالمی تهران

 درصد( نقش دارند و کمتر از مطالعه الکترونیکی است. 52)

های اجتماعی تا چه میزان در ایجاد عادت به مطالعه دانشجویان  . سوال چهارم: شبکه9-4

 د مطالعه نقش دارند ؟مور

پژوهش حاضر به بررسی ، های دیجیتالی و افزایش تقاضا برای آن با توجه به افزایش خواندن
های اجتماعی در ایجاد عادت به مطالعه دانشجویان مورد مطالعه پرداخت و نتایج  نقش شبکه
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 نشان داده شده است: 1های پژوهش در جدول یافته

 اجتماعی در ایجاد عادت به مطالعه در بین دانشجویانهای  . میزان نقش شبکه4جدول 

 ویژگیهای آماری
 متغیر 

 میانگین
 

انحراف 
 معیار

 تعداد
میانگین 
 فرضی

تفاضل 
 ها میانگین

t 
درجه 
 آزادی

 احتمال
 خطا

های  میزان نقش شبکه
اجتماعی در ایجاد عادت 

به مطالعه در بین 
 دانشجویان مورد مطالعه

70/13 71/3 710 17 70/1 36/0 717 555/5 

 های اجتماعی در ایجاد عادت به مطالعه در بین دانشجویان از آنجا که میزان نقش شبکه
بوده  5تا  9ای از  سؤال در مقیاس لیکرت پنج درجه 1مورد مطالعه در پرسشنامۀ پژوهش حاوی 

انگونه که از باشد. هم می 92با میانگین فرضی  29الی  1دامنۀ نمرات آن مابین ، از این رو، است
های اجتماعی در ایجاد  میانگین حاصل از میزان نقش شبکه، شود استنباط می 1نتایج جدول 

واحد بیشتر  25/9در حدود  (̅ =92) ( در مقایسه با میانگین فرضی̅ =25/99) عادت به مطالعه
این دو میانگین تفاوت  تک متغیری نیز در این زمینه نشان داد که مابین tاست. نتایج آزمون 

توان چنین  (. پس می291t =91/5و  >99/9P) وجود دارد 99/9معناداری در سطح خطای کمتر از 
های اجتماعی در ایجاد عادت به مطالعه در بین دانشجویان مورد  عنوان نمود که میزان نقش شبکه

توسط بوده و دانشجویان مورد مطالعه در دانشکده به صورت معناداری باالتر از حّد م، مطالعه
علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران بر این باور ، ادبیات

 درصد( در ایجاد عادت به مطالعه آنها نقش 55) های اجتماعی تا حد زیادی اند که شبکه بوده
 دارند.

های اجتماعی برای مطالعه الکترونیکی  طالعه در شبکه. سوال پنجم: دانشجویان مورد م9-5

 و چاپی با چه مشکالتی روبرو هستند؟

بندی فیزیکی  تواند ذهن خواننده را در بازسازی صفحه بودن متن دیجیتالی می غیرقابل لمس
متن به چالش بکشد و مانع از نگاه اجمالی خواننده به متن و نیز دسترسی و یافتن اطالعات متنی 

های اجتماعی  شود. در این بخش مشکالت مطالعه الکترونیکی و چاپی دانشجویان در شبکه می
 نشان داده شده است:  5بررسی و نتایج حاصل از پژوهش در جدول 
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 های اجتماعی شبکه  . بررسی مشکالت دانشجویان مورد مطالعه در5جدول

 برای مطالعۀ الکترونیکی و چاپی

 

 ویژگیهای آماری
 مشکالت

 گینمیان
انحراف 

 معیار

خطای 
 معیار

کمترین 
 نمره

بیشترین 
 نمره

میانگین 
 ها رتبه

 x² تعداد
درجۀ 
 آزادی

سطح 
 معناداری

 21/3 0 1 56/5 77/1 32/3 کندی اینترنت 1

710 1/192 0 555/5 

 39/3 0 1 52/5 77/1 52/3 قیمت باالی اینترنت 7

 72/7 0 1 52/5 17/1 23/3 فیلترینگ 3

ت باالی منابع قیم 7
 چاپی

31/3 53/1 52/5 1 0 9/3 

عدم آشنایی با  0
های سفارش  سایت

 اینترنتی کتاب

22/7 16/1 52/5 1 0 20/7 

نبود منابع موردنظر در  9
های سفارش  سایت

 اینترنتی کتاب

27/7 13/1 52/5 1 0 6/7 

های  مورد مطالعه در شبکههای پژوهش نشان داد که از میان شش مشکل دانشجویان  یافته
( در مقایسه با   = 39/9) میانگین باالتری را، فیلترینگ، اجتماعی برای مطالعۀ الکترونیکی و چاپی

و این در حالی است که کمترین میانگین نیز مربوط به ، سایر مشکالت مطرح شده نشان داده
های مندرج  ست. دیگر داده( ا  =77/2) های سفارش اینترنتی کتاب مشکل عدم آشنایی با سایت

حکایت از آن دارد که مابین میانگین رتبۀ مشکالت دانشجویان مورد مطالعه در  5در جدول 
هایی وجود دارد. به طوری که میانگین  های اجتماعی برای مطالعۀ الکترونیکی و چاپی تفاوت شبکه

به ، شده در این زمینه( نسبت به میانگین رتبۀ سایر مشکالت مطرح j  =13/1) رتبۀ فیلترینگ
های بدست آمده از آزمون فریدمن نیز بیانگر آن بود که  صورت بارزی بیشتر است. همچنین یافته

  =9/967) مقدار محاسبه شده
2=91/95) ( از مقــدار آزمون مجذورکای بحرانی 

x با درجۀ )
بین  توان عنوان نمود که ما می رو  این از ، تر بوده بزرگ، 99/9از   در سطح خطای کمتر 5آزادی 

های اجتماعی برای مطالعۀ الکترونیکی و چاپی تفاوت  مشکالت دانشجویان مورد مطالعه در شبکه
توان چنین نتیجه گرفت که دانشجویان مورد  معناداری وجود دارد. با توّجه به نتایج حاصل می

ی و اجتماعی و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران اعتقاد علوم انسان، مطالعه در دانشکده ادبیات
مانعی ، در مقایسه با سایر مشکالت عنوان شده فیلترینگمشکل ، های اجتماعی دارند که در شبکه

 برای مطالعۀ الکترونیکی و چاپی دانشجویان است.



 9911تابستان ، 2شامره ، 6دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 81

 گیری  نتیجه. 4

 های جمعی خود را از رسانه در جهان صنعتی مردم غالبًا دانش مورد نیاز برای امور جاری
 های (. شبکه35ص، 9939، فیدر) کنند های اجتماعی( دریافت می شبکه، تلویزیون، رادیو)

 تحول خود نوبه به که باشد اینترنت می در شده ارائه های سرویس تاثیرگذارترین از یکی اجتماعی

وزه مطالعه متون و کرده است. تحول در ح ایجاد جهان کشورهای اجتماعی را در نظام شگرفی
های  های اجتماعی است. یکی از اهداف شبکه منابع نیز یکی از پیامدهای رواج استفاده از شبکه

سازی بستر مناسب برای دستیابی به دانش مطالعه و افزایش سطح سرانه مطالعه از  آماده، اجتماعی
پژوهش حاضر با هدف  ،های الکترونیکی و چاپی برای تک تک افراد جامعه است. لذا طریق کتاب

های مجازی بر مطالعه الکترونیکی و چاپی و ارائه راهکارهایی برای غلبه بر  بررسی نقش شبکه
 نتایج نشان داد:، مشکالت موجود در زمینه ترویج کتابخوانی الکترونیکی و چاپی انجام شد

تفاده های اجتماعی مابین سه تا چهار ساعت در روز اس در مجموع دانشجویان از شبکه
 میانگین شبکۀ اجتماعی تلگرام، اجتماعی مورد استفاده توسط دانشجویان  بین ده شبکه کنند. از  می

، اّما چهار شبکۀ اجتماعی تانگو، های اجتماعی بوده ( به طور آشکاری بیش از سایر شبکه16/9)
های  که( را در بین این شب99/9) کمترین میانگین، آی گپ و ویسپی به یک میزان، بیسفون

های اجتماعی  اند. نتایج این پژوهش در ساعات استفاده از شبکه اجتماعی به خود اختصاص داده
های  های اجتماعی نیز با پژوهش سو بود. در انواع شبکه ( هم9912) یزاده و علو با پژوهش صراف

اد که سو بود. یعقوبی در پژوهش خود نشان د ( هم9915) میرزایی و همکاران، (9916) یعقوبی
های اجتماعی تلگرام دارند. پژوهش میرزایی و همکاران  دانشجویان بیشترین استفاده را از شبکه

های اجتماعی استفاده  ساعت از شبکه  %( دانشجویان بیش از یک79) حاکی از آن بود که
%( بیشترین استفاده را بین پاسخگویان 7/6) با تلگرام، های اجتماعی کنند. از بین شبکه می

 اشت. د
های اجتماعی در مطالعۀ الکترونیکی درسی و غیردرسی توسط  میزان استفاده از امکانات شبکه

های  دانشجویان مورد مطالعه به صورت معناداری باالتر از حّد متوسط است. امکانات شبکه
درصد( نقش دارد. این  55) در مطالعۀ الکترونیکی درسی و غیردرسی تا حد زیادی، اجتماعی

 سو بود. ( غیر هم9915) با پژوهش میرزایی و همکاران نتایج

های اجتماعی در مطالعۀ منابع چاپی درسی و غیردرسی توسط  میزان استفاده از امکانات شبکه



 81 ...( موردی: )مطالعه چاپی و الکرتونیکی مطالعه میزان در اجتامعی هاینقش شبکه

 

دانشجویان مورد مطالعه به صورت معناداری در سطح متوسط بوده و دانشجویان از امکانات 
درصد( بهره  52) ی و غیردرسی در سطح متوسطهای اجتماعی برای مطالعۀ منابع چاپی درس شبکه

سو نیست. نتایج پژوهش دادگران حاکی  ( هم9916) گیرند. نتایج این بخش با پژوهش دادگران می
باعث افزایش هدایت کاربران به استفاده از امکانات ، های اجتماعی از آن بود که عضویت در شبکه

اند که معرفی  گویان ابراز کرده ده است. اکثر پاسخها ش مطالعه در شبکه های اجتماعی در امر شبکه
 کند. آنها را به خواندن آن ترغیب می، های اجتماعی و نقد کتاب جدید در شبکه

به ، های اجتماعی در ایجاد عادت به مطالعه در بین دانشجویان مورد بّررسی میزان نقش شبکه
های  ورد مطالعه معتقدند که شبکهصورت معناداری باالتر از حّد متوسط بوده و دانشجویان م

درصد( در ایجاد عادت به مطالعه در آنها نقش دارند. این نتایج با  55) اجتماعی تا حد زیادی
 یها هکه شبکها نشان داد  سو است. یافته ( هم9915) احمدی فرد و حیدری، پژوهش اسکندری

شوند. با توجه به  یطالعه مل و رغبت به میش میه دارند باعث افزاک یت خاصیبا ماه یاجتماع
اق جوانان یسو و اشت یکاز  یمجاز یها هکها در شب از وقت خانواده یادیشدن مدت زمان ز یسپر

 یها هکسته در شبیشا یگاهیها جا تابک یست برایبا یم، گرید یاز سو یکیترونکبه مطالعه ال
 دار باشد. د و جهتیشتر جوانان به مطالعه مفیب بیترغ یبرا یرد تا راهکفراهم  یاجتماع

های اجتماعی برای مطالعۀ الکترونیکی  از میان شش مشکل دانشجویان مورد مطالعه در شبکه
نشان داده ، ( در مقایسه با سایر مشکالت مطرح شده39/9) فیلترینگ میانگین باالتری را، و چاپی

شکالت عنوان شده های اجتماعی با مشکل فیلترینگ در مقایسه با سایر م و دانشجویان در شبکه
های هنیفه و  شوند. نتایج این بخش با پژوهش جهت مطالعۀ الکترونیکی و چاپی بیشتر مواجه می

ترین مشکالت در  دانشجویان مهم، های یاد شده سو است. در پژوهش ( غیر هم2999) 1سومپتا
 اند. معرفی کرده، شان های کاربری های اجتماعی را امنیت و حفظ حریم خصوصی حساب شبکه

 تواند قابل تأمل باشد: پیشنهادهای زیر می، با توجه به نتایج به دست آمده
دانشگاهی و سازمانی نیز پیشنهاد پژوهش حاضر این است که  یها در زمینه انجام پژوهش

ها  توان از رشد کاربران ایـن شبکه ها مورد توجه قرار گیرد. می مختلف این شبکه یها ظرفیت
« مطالعه»آنها را بر مسائل مختلف دستمایه پژوهش قرار داد. همچنین موضوع  استفاده و تأثیرات

                                                           

1. Haneefa & Sumitha 
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مد نظر قرار ، نیز با توجه به اهمیت آن بسیار کم مورد تحقیق قرار گرفته که پیشنهاد پژوهش حاضر
 دادن این اولویت پژوهشی است.

در بین  ماعیهای اجت شود بررسی وسیعی درباره عادت رفتاری مطالعه در شبکه پیشنهاد می
سطح دانش و تحصیالت مختلف انجام شود. چنین ، فرهنگی، های سنی افراد جامعه با مشخصه

با در نظر گرفتن عوامل موثر در این ، ای کمک خوبی به ترسیم وضعیت فعلی رفتار خواندن مطالعه
اثربخش های اجتماعی به صورت  ریزی مطالعه در شبکه گذاری و برنامه به منظور سیاست، فرایند

  خواهد بود.

توانند  ها می کنند. کتابخانه ها نقش بسیار مهمی در رشد و گسترش کتابخوانی ایفا می کتابخانه
ها را به سوی خود جذب و در  کاربران این شبکه، های خود با اشتراک گذاشتن فهرست مخزن کتاب

 . نهایت باعث افزایش جامعه کتابخوان و ترویج کتابخوانی شوند

فرهنگی کشور و در نظر گرفتن امکانات  و   ام تحقیقات موردی بنا بر ساختار آموزشیبا انج
توان به استنتاج خوبی از راهکارهای اجرایی در مورد تشویق و ارتقاء سطح خواندن  می، فناوری

 . های اجتماعی نسبت به چاپی در کشور دست یافت در شبکه منابع الکترونیکی 
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