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Abstract 

Reading in the Networking Society of the 21st Century is no 

longer limited to reading printed sources. The scope of reading 

has been expanded to the internet sources that have changed the 

audience’s culture and reading habits. In this regard, this study 

aimed at investigating the effects of using social networks on 

reading habits of the students of the junior high schools in Ahvaz. 

In terms of purpose and type, this research is an applied causal-

comparative (retrospective) one. The statistical population of this 

study consisted of 7113 students of both boys’ and girls’ junior 

high schools in Ahvaz. Using Cochran formula, the sample size 

was determined and from 364 questionnaires sent to all the 

students of the sample, 260 questionnaires were completed and 

sent back. Our data collection tool was a researcher-made 

questionnaire and the collected data were analyzed through 

SPSS. According to the findings, 54.2% of the high school 

students responding the questionnaires were not dependent on 

social networks. The results of the data analysis showed that, in 

terms of the habit of reading textbooks, there was a significant 

difference between the two groups of students, those dependent 

on the social networks and the independent ones, in favor of the 

latter. The results also showed that students were less willing to 

read such contents as e-books, e-journals, and novels and stories 

uploaded to the social networks. In contrast, they were more 

willing to watch the uploaded films while most students preferred 

listening to the music and chatting with their friends through 

different social networks. 

It can be concluded from this study that dependence on social 

networks is not useful for junior high school students whose main 

occupation is studying and reading; on the contrary, it may cause 
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more challenges in their reading. Additionally, as the social 

networks are dramatically expanding and affecting different 

aspects of human life, it is suggested that these networks be 

properly programmed so that the students who are using these 

technological tools can use them not only for communicating 

with their friends but also for accumulating vital information 

which is useful for both the students and the society. The value of 

the present study is the attempt made to compare and contrast the 

reading habits of the two groups of the students in terms of their 

dependence and independence on social networks. The results 

showed that the study status of those students who were not 

present in social networks was better than those who were. Also, 

the students who are present in these networks are mostly 

engaged in unscientific activities which negatively affect their 

academic performance; therefore, it is recommended that some 

necessary measures be taken to minimize this damage. 

Keywords: Reading Habits, Social Networks, Junior High 

School Students 
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آمروزان   داری به ناع گروه دانرش اجتماعی از نظر عاد  خواندن کتب درسی تااو  معنی

 محتواهایی خواندن به کمتری آموزان تمایل دانش داد، نشان نتای  ییروابسته وجود دارد.

 ازطریر   داسرتان  و رمان واندنخ و الکترونیکی های مجله الکترونیکی، های کتاب همچون

 فریل   محری   ایرن  در کره  دارنرد  تمایل بیشتر ها آن مقابل در. دارند اجتماعی های شبکه

 برا  چت و موسیقی دادن گوش به اجتماعی های شبکه در آموزان دانش بیشتر. کنند تماشا

کره وابسرتگی بره     گرفرت  توان نتیجره  می پژوهش حاضر از. هستند مشغول خود دوستان

آموزان دبیرستانی که شغل اصلی آنها مطالعره و خوانردن    های اجتماعی برای دانش شبکه

را در بحث خوانردن بررای    بیشتری های چالشبه مرور، ممکن است است، ماید نیست و 

هرای اجتمراعی مجرازی و     دیگر باتوجه به گسترش روزافزون شبکه آنها ایجاد کند. ازسوی

آمروزانی نیرز کره از     شرود بررای دانرش    پیشنهاد می های مختلف زندگی، تثییر آن بر جنبه

ایرن   الزم انجام شود که ازریزی  تا حد ممکن برنامهکنند  های اجتماعی استااده می شبکه

 اسرتااده  حیراتی  اطالعا  تهیه برای بلکه دوستان، با ارتباط برای تنها نه ابزارهای فناورانه

ارزش پرژوهش حاضرر در    .بود خواهد ماید جامعه و آموزان دانش برای که شود؛اطالعاتی

هرای   آمروزان وابسرته و ییروابسرته بره شربکه      مقایسه عاد  خواندن بین دو گروه دانرش 

دهرد کره وضرعیت مطالعره درسری       کره نترای  ایرن مقایسره نشران مری       اجتماعی اسرت 

ترر   های اجتماعی حضور ندارند، نسبت به گرروه دیگرر مطلروب    آموزانی که در شبکه دانش

پردازند که  های ییرعلمی می های اجتماعی بیشتر به فعالیت آموزان در شبکه است و دانش

تواند بر عملکرد تحصیلی آنها تاییرگذار باشد که الزم است جهت کمترر   ها می این فعالیت

 یب تمهیدا  الزم تدارک دیده شود.شدن این آس

 طه، مطالعهآموزان متوس های اجتماعی، دانش عاد  خواندن، شبکه: یکلید یها واژه

 



 

 

 مقدمه

 تولیاد  باا  است، آن بارز های مشخصه ازجمله تغییر و پیچیدگی که امروز جهان در
 که اند ظهوریافته اطالعاتی های محمل از مختلفی اشکال اطالعات، از انبوهی حجم

 هماه  شافاهی  انتقاال  امکاان  گذشاته  چون امروز دنیای در. اند بشری دانش گنجینه
 خاود  گذشته از بیش امروزی انسان و نیست ممکن دارد، یازن بدان انسان یک آنچه

 اناد،  داده انجاا   او از تار  پایش  دیگاران  آنچاه  و پیشین های دانش مطالعه نیازمند را
ساازد    مای  آشاکار  را اماروز  دنیاای  در خوانادن،  ضرورت و اهمیت این و بیند می

 درک باه  را او د،آفرینا  می ای تازه های رغبت انگیزاند، برمی را شخص تفکر خواندن
 شخصای  سازگاری در و کند می راهنمایی و رهبری متن، گوناگونی انواع ارزیابی و
 (1375)داورپناه,  کند. می کمک اجتماعی و

 اندیشااه جااذ  باارای تااال  را خواناادن(Busayo, 2005)( 2005) بوسااایو
 ازطریا   افاراد . اسات  داده انتقال نویسنده که داند می چیزی آن ختشنا و نویسنده
 (Eden & Ofre, 2010) (2010) آفره و ادن نوشته به. یابند می دست دانش به خواندن
 ایان،  بار  عاالوه . دارد نیاز خواندن توانایی به زندگی عادی های فعالیت از بسیاری
 درنتیجاه  کند می تقویت زبان از استفاده چگونگی درخصوص ار فرد درک خواندن

 (Smith, 1973)  (1974) 1اسامیت  .بخشاد  می بهبود را فرد نوشتاری و گفتاری زبان
 تحصایلی  هاای  زمیناه  تماا   در موفقیات  مشاترک  پایه خواندن که است باور براین
 فارد  باه  کاه  است فعالیتی است، مفاهیم و تجربیات عقاید، دریافت خواندن. است
 را خوانادن  کارکردی، کیفیات این آورد، دست به را وسیعی دانش تا دهد می اجازه

                                                                                                                                 

1  . Smith 
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 .دهد می قرار یادگیری سطوح همه محور
 طبا  . شاود  می تلقی عادت یک شود، انجا  طورمکرر به وقتی خواندن فعالیت

 مطالاب  میازان  ازنظر اغلب خواندن به عادت (Wagner, 2006) (2006) واگنر گفته
 بارای  شاده  صار   زماان  میاانگین  همچناین  و خواندن دفعات تعداد شده، خوانده
 یاک  عناوان  به خواندن. است پرور  قابل عادت این و شود می درنظرگرفته خواندن
 معنا، این به. است دانش اتاق غالب دروازه اولیه، بسیار در سنین مدت طوالنی عادت
 .اسات  افاراد  ذهنای  های توانایی و  شخصیت رشد برای مهم ابزاری خواندن عادت
منزله عاملی که مانند بسایاری از موضاوعاتی کاه باا      عادت را بهنیز  (1382) 1باتلر

همچناین معاشارت باا مردمای کاه      . کند یابد، یاد می خوی و رفتار آدمی ارتباط می
وجاودآورد. بااتلر    ند انگیزه الز  را در تقلید از آنها بهتوا می ،عادت به مطالعه دارند

گیرد که عادت فردی و محیط اجتماعی در ایجاد انگیزه و میل به خواندن  نتیجه می
تواند باه تاداو  عاادت و عما  مطالعاه       دار شدن همین عادت می مهم است. ریشه

 .کمک کند

 را دیگار  کارهاى که کرد اراده باید خواندن، آغاز براى باتلر دیدگاه همچنین از

 یاک  در دیگار  اعماال  انجاا   عد  در عمدى انتخا  گذاشت، به عبارت دیگر  کنار

آناان   حتاى  زیارا  اسات  غیرممکن کارى مطالعه مرد  از اى پاره براى یزمانى. محدوده
 باا  کنناد. لاذا    کتاا   محتویاات  متوجاه  کامالً را خویش نیستند قادر اى لحظه براى

 مطالعاه،  باراى  تجاویزى  یاا  ترویجاى  هااى  دریافت کاه فعالیات   توان مى بینى واقع

 عقالنى ترجیح رغم که به دارد تأکید باتلر باشد. آمیز موفقیت تواند نمى خود خودی به

 هنگاامى  تنهاا  فعالیات  ایان  کاه  پاذیریم  ماى  فکارى  فعالیت اشکال دیگر به مطالعه

 ماا  گرچاه  باشاد.  هداشات  وجاود  آن انجا  برای قوى بس اى انگیزه که اجراست قابل

 میاان  در نیاز  دیگر هاى گرایش و امیال پاى اما مطالعه داریم، به شدید تمایلى عموما

 باه  را ماا  تمایال  اجباراً نیاید، ها فائ  آن بر مطالعه به عمی  و واقعى شوق تا که است

 انداخت.   خواهند تعوی  به را آن انجا  کم، دست یا  کرد خواهند خنثى خواندن
 دارد، خواندن اظهار می  (Loan, 2012) (2012) طور که لون ر هماندیگ ازسوی

                                                                                                                                 

1  . Butler 
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 دامناه . شاود  نمای  محدود چاپی منابع خواندن به دیگر ،21 قرن ای شبکه جامعه در
 و عاادات  فرهنا،،  تغییار  موجاب  که کرده پیدا گستر  اینترنتی منابع به خواندن

 & Akarsu) (2014) دانیماز  و که آکارسو طور همان. ستا شده افراد خواندن رفتار

DarTymez, 2014) نظیار  ابزارهاایی  از کاه  افارادی  تعاداد  اماروزه  اند کرده نیز بیان 
 کنناد،  مای  اساتفاده  خوانادن  برای همراه تلفن و تبلت رایانه، الکترونیکی، کتابخوان
 .  است یافته افزایش

 درنظرگرفت، اطالعاتی محمل عنوان به توان می که دیجیتال های سانهر ازجمله
 راکشایکار . اناد  شده ایجاد 2,0 و  فناوری بر مبتنی که هستند اجتماعی های رسانه

(2015) (Rakshikar, 2015)  گاذاری،  اشاتراک  2,0 و  کاه ابزارهاای   دارد می بیان 
 ای حرفاه  هاای  گاروه  دیگار  و دوساتان  میاان  در را اطالعات انتشار و سازی شبکه
 نسال  بین در خصوص به و جامعه در فراگیری تأثیر ابزارها این. است کرده تسهیل

 ارسااال، توصاای ، ایجاااد، اجااازه کاااربران بااه 2,0 و  ابزارهااای. دارد نوجااوان
 از اعام  مختل ، اشکال در آنالین محتوای ارتباط و اشتراک همکاری، جو، و جست

 ازجملاه  اجتماعی های شبکه. دهد می را اسناد و ها عکس تا ها مارک بوک و موسیقی
 دنیاا  سرتاسر در افراد توجه کانون اخیر های سال در که هستند اجتماعی های رسانه
 .شود می افزوده ها آن کاربردپذیری و محبوبیت به ای طورفزاینده به و اند گرفته قرار

 در فنااوری  را جدیادترین  اجتماعی های شبکه (Aforo, 2014)( 2014) آفورو
 و ساخت بر که است سایت و  یا آنالین فر  پلت یک که داند می اطالعات جهان

 دارناد،  مشاترک  هاای  فعالیات  یاا  عالقه که مردمی میان در اجتماعی روابط بازتا 
  .است متمرکز

 در قرارگارفتن  واساطه  به که دهند می تشکیل را اجتماع از بخشی آموزان دانش
 آن، ازطریا   بتوانناد  که هستند هایی پدیده دنبال به آن اقتضائات و سنی شرایط یک

 مجاازی  اجتمااعی  های شبکه. کنند ارضا را خود درونی نیازهای و کنجکاوی حس
 دشاان خو هاای  فعالیت و افکار ها، مندی عالقه بتوانند ها آن تا آورد می فراهم امکانی

 .شاوند  ساهیم  آناان  با را ها فعالیت و افکار این هم دیگران و بگذارند اشتراک به را
 از اسااتفاده روزافاازون افاازایش (Behrman, 2013)( 2009) بهرمااان گفتااه طباا 
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 خوانادن  های عادت بر زیادی تأثیر شک بدون نوجوانان درمیان اجتماعی های شبکه
 دالیال  باه  بناا  آماوزان  داناش  که اند کرده نیز بیان( 2010) اکوآ و الوین،. ددار آنان

 عقایاد،  تباادل  بارای  آن از برخای . کنند می استفاده اجتماعی های شبکه از متفاوتی
 کاه  درحاالی . کنناد  می استفاده تصاویر و فیلم پخش شخصی، اطالعات احساسات،

 و خاانواده  باا  کردن برقرار ارتباط یبرا صرفاً اجتماعی های امر شبکه این از ای عده
 علمای  اهادا   بارای  همچناین  و روزماره  زنادگی  وقایع از یافتن اطالع دوستان،
 باه  افاراد  تماس موارد، این همه (Liu, 2005) (2005) لیو نظر به بنا .کنند می استفاده
 تغییار  را جدیاد  نسال  دنخوانا  عاادات  و کااهش  را مواد خوانادنی  و کتا  دنیای

 در خوانادن  درگیار  افاراد  اجتمااعی،  های  شبکه محیط در دیگر، عبارت به. دهد می
 عقیاده  باه  همچناین  .مانند می محرو  عمی  خواندن از و شوند می تری وسیع سطح

 ند، ا کرده رشد دیجیتال عصر در که جدید نسل ، (Birkets, 1994) (1994) بیرکرتس
 اجتمااعی  های شبکه و اینترنت دیگر، عبارت به. هستند عمی  خواندن توانایی فاقد

 متمایل عمی  نه و سطحی اما تر، گسترده مقوالت خواندن سمت به را آموزان دانش
اجتماعی، باید باه ایان مسااله هام      های باوجود این تهدیدات شبکهاما  .است کرده

تاوان باا    اعی صارفاً اثارات منفای نداشاته و مای     هاای اجتما   شبکهتوجه داشت که 
طوربهینه درجهت اهادا    ها به ها در فرایند آموزشی یا درمانی، از آن کارگیری آن به

اجتمااعی   هاای  اناد اگرچاه رساانه    مطالعات اخیار نشاان داده   .آموزشی استفاده کرد
هاا   ایتسا  وجاود ایان و    دارناد، باااین   افاراد پتانسیلی برای ایجاد اثرات منفی بر 

هاای مختلا     در جنباه  آموزان عنوان یک منبع مفید و مثبت برای دانش توانند به می
)اماامی   د.طرز صحیحی مورداستفاده قرار بگیرنا  شرطی که به رسانی کنند به خدمت
 (1395ریزی, 
 مناابع  بااالی  حجام . اسات  شاده  بسایارزیادی  توجه خواندن بحث به دنیا در

 حاوزه  ایان  در. ادعاسات  ایان  بار  گاواه  تارین  محکام  حاوزه،  ایان  در انتشاریافته
 خوانادن  مسالله  باه  خااص  ای جنباه  از هریک که شده انجا  مختلفی های پژوهش

هاا   ی اول پاژوهش  شود: دساته  اند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می کرده توجه
  1951، ثاال، سیمسساون  درزمینه عادت و رفتار خواندن انجا  شده اسات )بارای م  
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   سااالری 1390، کاظمی و یگانه    جوادی2011  نور، 2005  چمسلی، 1999گالیک،
 و   گیلااک1396، اجاااقی و   یاااری1394، عبودیاات و زاده علاای   ماانمنی،1391،

 عادت» عنوان در پژوهشی با (Simpson, 1951) (1951) . سیمسسون(1397، دیگران
 کودکان در خوانی کتا  عادت بررسی به «آن تغییر نحوه و کودکان در خوانی کتا 

 تاأثیرات  کاه  داد نشاان  مطالعاه  این نتایج .است پرداخته آن توسعه و تغییر نحوه و
 از شناخت با معلمان است  انکار غیرقابل کودکان تحصیلی موفقیت در خوانی کتا 

 تاال   آنهاا  در عاادت  این توسعه در بهتر ندتوان می آموزان دانش خواندنی نیازهای
 در را آماوزان  دانش بایست می معلمان که داد نشان مطالعه این های یافته سایر. کنند
 کارده  رشد آنها در خوانی کتا  عادت تا کنند همراهی تحصیل دوران از مرحله هر
 توانناد  نمای  مناساب  خاوانی  کتاا   عاادت  داشاتن  بادون  کودکاان . شود نهادینه و
 بارای  کودکاان  به کردن کمک. دهند انجا  موفقیت با اجتماع در را خود های قشن

 تاا  شاد  خواهاد  باعاث  بیاورناد،  دست به خوانی کتا  در را توانایی باالترین اینکه
 در(Gillik, 1999) (1397) دیگاران  و گیلاک  .باشاند  اجتمااع  در بهتاری  شهروندان

 آماوزان  داناش  خواندن سواد و خانوادگی عوامل علّی رابطه ررسیپژوهشی که به ب
به ایان نتیجاه    پرداخته است، گذاری ارز  میانجیگری با کشور ابتدایی چهار  پایه

 مطالعااه عااادات باار خااانواده اجتماااعی -ی اقتصاااد وضااعیت کااه دساات یافتنااد
 آموزان، شدان خواندن سواد بر خانواده اجتماعی -اقتصادی  وضعیت آموزان، دانش

 است. معنادار و مثبت آنان خواندن سواد بر آموزان دانش مطالعه عادات همچنین
خواندن  های عادت بر اجتماعی های شبکه ها به بررسی تأثیر دسته دو  پژوهش

 اند ) برای مثاال، کاوئین   را بررسی کرده دیجیتال محیط در مطالعه پرداختند و رفتار
  2007، ماادن و   لنهااارت2007 حساان، و کریم  عباادال2005  لیااو، 2003، کیناا،
  2012ال، و   چوهاان 2011لیان،، و چن   وان،،2011،   لون2010اوچا، و الوین،
 و   شااهو2014پاساانیک، و   سسااک2012، کااالرک و   ناایکالس2012، جیاناا،

  2018، همکااران  و ایکوکاا    2015، کاان  و   کاارادنیز  2014  آفاورو، 2014شهو،
  1391، افراسایابی  و   بشایر 1390، انصااری  و بنایی   نگاهبان2018، آکل و آجایی

  1393، زاده   حساان1394،   یاااری1389، عاباادی و خرجاای نااادری شااعبانی،
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 زاده باااقی و   ضاارابیان1395،   اشاارفی1395نااوروزی، و   ناصااری1396احماادی،
 در مطالعاه  رفتاار  بررسای  ه باه پژوهشای کا   در (Liu, 2005) (2005)  (. لیو1396،

 کارده  تحلیل گذشته سال ده در را مطالعه رفتار تغییر است، پرداخته دیجیتال محیط
 بیشاتر  زماان  صار   باا  نماایش  صفحه روی از مطالعه رفتار که دریافت لیو. است
 مطالعاه  غیرخطای،  خوانادن  ای، کلیادواهه  تشاخیص  اجماالی،  نگااه  و مرور برای

 خوانادن  بارای  کاه  حالی در. شود می مشخص کردن، مطالعه مرتبه یک و تر گزینشی
 در مساتمر  توجاه  همچناین  شاود،  می صر  کمتری زمان متمرکز خواندن و عمی 
 و نویسای  یادداشات  چااپی  محایط  در کاه  حاالی  در. است یافته کاهش نیز مطالعه
 باه  هنوز سنتی الگوی این اما است معمول فعالیت خواندن، هنگا  در کردن پررن،

 .است نیافته انتقال مطالعه هنگا  به دیجیتال یطمح

 باا  خاود  پاژوهش  در (Nicholas & Clark, 2012) (2012) کاالرک  و نیکالس
 اینترنات  محایط  در افاراد  کاه  دارد مای  اظهاار  «دیجیتاال  محیط در خواندن» عنوان

 حرکات  دیگاری  چیاز  سامت  باه  همیشه دهند می ترجیح و کنند می عمل قاعده بی
 بر صرفا و داده انجا  هم با را کار چند زمان هم هستند، آنالین که وقتی افراد. کنند

 درحاال  تادریج  باه  منظم، و طوالنی خواندن شرایط این در. نیستند متمرکز خواندن
 .شود می گذشته در استفاده مورد ای شیوه به شدن تبدیل

 وضاعیت  بررسای  هاد   با (1397) زاده پژوهش حسن در داخل کشور نتایج
 ساازمان ) ساما  دختراناه  مادارس  دو  و اول متوساطه  مقطاع  آماوزان  دانش مطالعه
 در آماوزان  داناش  حضاور  میازان  کاه  داد نشاان  تهاران  شهر( اسالمی آزاد دانشگاه
 وضاعیت  در حاد متوساط و   اجتمااعی  های شبکه از استفاده میزان و زیاد اینترنت،
 اکثریات  و باود  ضاعی   غیردرسای  مطالعاه  عیتوض و مطلو  آنان درسی مطالعه
 مطالعااه از بازدارنااده عاماال را اجتماااعی هااای شاابکه در حضااور آمااوزان دانااش

 تعیاین  هد  با که خود پژوهش در نیز (1395)اشرفی,  (1395) اشرفی.دانستند می
 این به است، داده  انجا آموزان دانش تحصیلی عملکرد بر اجتماعی های شبکه نقش
 هاای  شابکه  از اساتفاده  بارای  آماوزان  داناش  اصلی دلیل که است یافته دست نتایج

 مطالعاه  بار  حادزیادی  تاا  توانساته  و اسات  باوده  دوستان با کردن چت اجتماعی
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 . بگذارد تأثیر آموزان دانش
 فرزنادان  نگاران  والادین  از دهد بسایاری  ها نیز نشان می طور که پیشینه همان

. گذرانناد  مای  اجتمااعی  هاای  شابکه  در را خاود  وقات  بیشاتر  که چرا ستنده خود
 شاده  ای کنناده  نگاران  پدیده به تبدیل امروزه خواندنریال به آموزان دانش تمایل عد 
 هاای  شابکه  و اینترنات  از مستمر استفاده با آموزان دانش خواندن های عادت. است

 جاایی  در دهناد  مای  یحتارج  آنهاا . اسات  شده اساسی تغییرات دستخو  اجتماعی
 کمتاری  وقات  نتیجه بسردازند در اینترنتی وگوی گفت و گردی و  به تنها و نشسته
 . داشت خواهند شان های کتا  خواندن برای

 برمبناای  وتربیات  تعلایم  سانتی  اصاول  باین  تعاار   از اماروزه  که ای دغدغه
 جواماع  ماا  ت شامل تردید بی است، آمده وجود به نوین های فناوری آثار و خواندن
 بیشاتری  توجاه  پژوهشگران، کند می ایجا  که شود می اهواز شهر ازجمله امروزی

 باه  باشاند تاا   داشته اجتماعی های شبکه و اینترنت محیط در خواندن های عادت به
 بار  را پژوهشاگر  که ای مسأله لذا. کنند کمک شرایط این چون و چند شدن روشن

 از اساتفاده  شادن  فراگیار  با که بود این زد،بسردا پژوهش این انجا  به که آن داشت
 اهاواز،  شاهر  آماوز  داناش  نوجوانان خصوص به جامعه، میان در اجتماعی های شبکه
 تاأثیری  چاه  هاا  شابکه  این و کند می طی را روندی چه آموزان دانش خواندن میزان

دارند؟ لاذا پاژوهش حاضار باا هاد  بررسای        خواندن عادت بر( منفی یا مثبت)
هاای دوره متوساطه شاهر اهاواز در      آماوزان دبیرساتان   وانادن داناش  عادات باه خ 

های اجتماعی انجا  شاده اسات. پاژوهش حاضار درصادد پاساخگویی باه         شبکه
 پرسش های زیر است:

های دوره دو  متوسطه شهر اهواز باه چاه میازان باه      آموزان دبیرستان .دانش1
 های اجتماعی وابسته هستند؟ شبکه

آماوزان دوره دو    تأثیری بر عادات خوانادن داناش  های اجتماعی چه  .شبکه2
 متوسطه شهر اهواز داشته است؟

 در را محتاوایی  ناوع  چاه  بیشاتر  اهواز شهر متوسطه دو  دوره آموزان .دانش3
 خوانند؟ می اجتماعی های شبکه
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 را فعاالیتی  نوع چه طورمعمول به اهواز شهر متوسطه دو  دوره آموزان .دانش4
 دهند؟ می انجا  جتماعیا های شبکه در بیشتر

 های پژوهش فرضیه

های اجتمااعی   آموزان غیروابسته به شبکه . عادت خواندن کتب درسی دانش1
 آموزان وابسته است. بیشتر از دانش

هاای   آماوزان غیروابساته باه شابکه     .عادت خواندن کتاب غیردرسای داناش   2
 آموزان وابسته است. اجتماعی بیشتر از دانش

های اجتماعی بیشتر از  آموزان غیروابسته به شبکه دانش .عادت خواندن مجله3
 آموزان وابسته است. دانش
اجتماعی بیشاتر   های آموزان غیروابسته به شبکه .عادت خواندن روزنامه دانش4

 آموزان وابسته است. از دانش

 روش پژوهش

 ای مقایساه  -علّای   رو  باه  و کااربردی -نظاری  مطالعاات  ناوع  از پاژوهش  این
آموزان  ی دانش جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه .است شده انجا  (دیرویدا پس)

ریاضاای،  هااای علااو  ماادارس دخترانااه و پساارانه مقطااع متوسااطه دو  در رشااته 
شده توساط آماوز  و پارور      انسانی است که طب  آمار ارائه تجربی و علو  علو 

ه براسااس  کا  نفراست 7113، 1398-99نان در سال تحصیلی اهواز تعداد آ 4ناحیه 
نفر اسات   364ی آماری پژوهش  جدول کرجسی مورگان حجم نمونه برای جامعه

آوری شاد. از ایان تعاداد     نامه جمعپرسش 260ها تعداد  که پس از توزیع پرسشنامه
گیری  ها از رو  نمونه برای انتخا  آزمودنی نفر پسر بودند. 128نفر دختر و  132

ای در    پس از مشاخص شادن مدرساه   محق .ای استفاده شده است تصادفی خوشه
آماوزان مقطاع دو     وپارور  شاهر اهاواز و درنظرگارفتن داناش      آموز  4ناحیه 

در   هاای دو  متوساطه   گیاری فهرساتی از کلیاه کاالس     متوسطه آن، جهات نموناه  
 3هاای آن، تعاداد    های ریاضی، تجربی و انسانی تهیه کرده که از کال کاالس   رشته

 16گیری انتخا  شد که از هر کالس نیز تعاداد   هطورتصادفی جهت نمون کالس به
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ی مربوطه جهت  طورتصادفی جهت اجرای آزمون انتخا  شدند و پرسشنامه نفر به
 ها قرار داده شد. ی در اختیار آنپاسخگوی

هااا از پرسشاانامه  آوری داده : در ایاان پااژوهش باارای جمااع اباازار پااژوهش
ای اسات کاه    اضر، پرسشنامهساخته استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش ح محق 

دهناده   دارای دو بخش است  بخش اول که اختصاص به مشخصاات افاراد پاسا    
ای  معیشاتی( دارد، بخاش دو  پرسشانامه    تحصیلی و وضعیت )جنسیت، سن، رشته

 & Akarsu)( 2014است که با اندکی تغییر، برمبنای دو پژوهش اکارسو و دریماز ) 

DarTymez, 2014)  و « های خواندن دانشجویان در عصار دیجیتاال   عادت»با عنوان
هاا و عاادات    تأثیر اینترنت بار رو  »با عنوان  (Loan, 2012)( 2012پژوهش لون )

تهیه و تنظیم شده است. این بخش شاامل ساناالت بساته باوده و بارای      « خواندن
هاای اجتمااعی و تاأثیر     یناه وضاعیت خوانادن در شابکه    گردآوری اطالعات درزم

 خا  موضوع خواندن تنظیم شده است.خواندن و انت  های اجتماعی بر رو  شبکه
تن از اساتید دانشاگاهی   5 جهت بررسی اعتبار و روایی، پرسشنامه مذکور برای

شناسای دانشاگاه شاهید چماران اهاواز ارساال شاده و         رشته علم اطالعات و دانش
ادهای مطرح شده و ابهامات موجود برطر  شاد. درنهایات اعتباار صاوری و     پیشنه

هاای ایان تحقیا  موردتأییاد قرارگرفات. در پاژوهش        محتوایی ابزار گردآوری داده
اسات کاه    شاده  حاضر از رو  بازآزمایی برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه اساتفاده 

نفری دوبار انجا   30یک نمونه  هفته، پرسشنامه  روی 4منظور به فاصله زمانی  این به
 ساطح  در کاه  آماد  دسات  باه  0/73 برابر بازآزمایی رو  با همبستگی شد و ضریب

0/05 >p است و نشان از پایایی این پرسشنامه دارد. دار معنی 

 های پژوهش یافته

% نموناه  8/50نفر، حادود   260از نظر جنسیت  های توصیفی پژوهش نشان داد، یافته
ن، از نظار سان   % نموناه را پسارا  2/49نفار یعنای تقریباا     128ن و پژوهش را دخترا

، از نظار متغیار رشاته    ساال  18آماوزان   سال و اقلیت داناش  16 آموزان اکثریت دانش
آماوزان محصال در    تجربای و اقلیات داناش    تحصیلی، اکثریت محصل در رشته علو 

تحصایالت   رشته ریاضی فیزیک هستند. آمارها نشاان دادناد کاه اکثار پادران دارای     
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دانشگاهی بوده و اکثر مادران دارای مدرک دیسلم بودند. شغل بیش از نیمی از پادران  
ها در حد خو  گزار  شاده   دولتی و اداری بود. وضعیت اقتصادی اکثریت خانواده

آمده نشان از تناسب بین میزان تحصیالت والدین با شاغل آناان و    دست است. آمار به
ها دارد. جهت پاسخگویی به ساواالت پاژوهش،    وادههمچنین وضعیت اقتصادی خان

 از آمار توصیفی استفاده شده است که درادامه نتایج آن گزار  شده است.
های دوره دو  متوسطه شهر اهواز باه چاه    آموزان دبیرستان دانشپرسش اول: 

 های اجتماعی وابسته هستند؟ میزان به شبکه
وابستگی باه   وابستگی و عد  ، دو نمونه پژوهش حاضر را به تفکیک1جدول 

 دهد. های اجتماعی نشان می شبکه

 های اجتماعی وابستگی به شبکه های پژوهش حاضر به تفکیک وابستگی و عدم . وضعیت نمونه1جدول 

 هشص  فرا ان  گر  

 8/45 119  ابسته
 2/54 141 غیر ابسته
 100 260 ال

آماوز ماورد    داناش  260شاود از مجماوع    مشااهده مای   1گونه که در جدول  همان
درصد( غیروابساته   2/54) نفر 141درصد( وابسته و  8/45فر )ن 119ارزیابی تعداد 

 های اجتماعی هستند.   به شبکه

آماوزان   های اجتماعی چه تأثیری بر عادات خوانادن داناش   شبکه پرسش دو :
 دوره دو  متوسطه شهر اهواز داشته است؟

هاای عاادات خوانادن را در دو     منلفه میانگین و انحرا  معیار نمره 2جدول 
 دهد.های اجتماعی نشان می آموزان وابسته و غیروابسته به شبکه گروه دانش

و غیروابسته به آموزان وابسته  . میانگین و انحراف معیار نمره عادات خواندن در دو گروه دانش2جدول 

 های اجتماعی شبکه

 متغیر
 گر   غیر ابسته گر    ابسته

 متیاش انتراف میان ین متیاش انتراف میان ین

 83/0 5/4 07/1 18/4 اتب هشی 

 14/1 89/2 2/1 98/2 هشی  اتب غیر

 87/0 72/1 81/0 6/1 مجله

 81/0 57/1 62/0 4/1 ش زنامه
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شاود، میاانگین و انحارا  معیاار عاادت      مشااهده مای   2طور که در جادول  همان
ترتیاب   های اجتماعی به ه به شبکهآموزان وابست خواندن کتب درسی در گروه دانش

 83/0و  5/4ترتیاب برابار    آموزان غیروابسته به و در گروه دانش 07/1و  18/4برابر 
آموزان تاثیر منفای   درسی دانش های اجتماعی بر عادت خواندن کتب است لذا شبکه

هاای   آماوزانی کاه از شابکه    درسای داناش   داشته است و عادت باه خوانادن کتاب   
طور که نتایج پژوهش در  کنند در وضعیت بهتری است. همان ده نمیاجتماعی استفا

دهد، میانگین و انحرا  معیار عادت خواندن کتب غیردرسی در  نشان می 2جدول 
و در  2/1و  98/2ترتیاب برابار    های اجتماعی به آموزان وابسته به شبکه گروه دانش
رساد   نظر مای  است لذا به 14/1و  89/2ترتیب برابر  آموزان غیروابسته به گروه دانش

های اجتماعی وابسته هستند از نظار عاادت باه خوانادن      آموزانی که به شبکه دانش
هاای   آماوزانی کاه از شابکه    کتب غیردرسی در وضعیت بهتاری نسابت باه داناش    

های اجتمااعی   کنند، قرار دارند. البته باتوجه به جذابیت شبکه اجتماعی استفاده نمی
رسای و دسترسای آساان و رایگاان و تناوع کاناال هاا و        برای مطالعاه کتاب غیرد  

ایان نتاایج دور از انتظاار نیسات.      هاای اجتمااعی   های مجازی در این شابکه  گروه
آماوزان   همچنین، میانگین و انحرا  معیار عادت خوانادن مجلاه در گاروه داناش    

 آماوزان  و در گروه داناش  81/0و  6/1ترتیب برابر  های اجتماعی به وابسته به شبکه
اسات. میاانگین و انحارا  معیاار عاادت       87/0و  72/1ترتیب برابار   غیروابسته به

ترتیب برابر  های اجتماعی به آموزان وابسته به شبکه خواندن روزنامه در گروه دانش
اسات.   81/0و  57/1ترتیب برابر  آموزان غیروابسته به و در گروه دانش 62/0و  4/1

آموزانی  ت خواندن مجله و روزنامه نیز در دانشدهد که عاد بنابراین نتایج نشان می
آموزان  های اجتماعی وابسته نیستند، در وضعیت بهتری نسبت به دانش که به شبکه

نتایج بجز در ماورد کتاب غیردرسای،    های اجتماعی قرار دارد. این  وابسته به شبکه
 است.  آموزان های اجتماعی بر وضعیت خواندن دانش دهنده تاثیر منفی شبکه نشان

تاوان چناین نتیجاه گرفات کاه       های پژوهش حاضر می بنابراین براساس یافته
آماوزان   هاای اجتمااعی بیشاتر از داناش     باتوجه به اینکه جامعه غیروابسته به شبکه

آماوزان دبیرساتانی شاهر     هاست لذا خواندن منابع درسی دانش وابسته به این شبکه
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آماده   دست تاه بین اطالعات بهی کوا اهواز در وضعیت مطلو  تری است.با مقایسه
های خواندن  ( که به بررسی عادات و نگر 1394زاده و عبودیت ) پژوهش علیاز 

دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی، پرداخته است با پژوهش حاضار درخصاوص   
تاوان دسات یافات.     آماوزان باه نتاایج مشاابهی مای      بررسی عادات خواندن داناش 

ای پژوهشی کاه عبادالکریم و حسان     رفته شده با مقالهدرنظرگ های خواندن عادت
(2007 )(Abdul Karim & Hassan, 2007) دانشجویان خواندن های نگر  و عادات 

داد کاه  هاای ایان پاژوهش نشاان      اند، همساو اسات. یافتاه    بررسی کرده را مالزی
شاود. ایان در حاالی     تبادیل مای  به یک منبع خواندن  طور روزافزونی سایت به و 

طاور معنااداری در هادایت دانشاجویان باه       ای باه  های کتابخانه است که بین برنامه
 سمت متون غیردرسی تأثیر دارند.

 ناوع  چاه  بیشاتر  اهاواز  شاهر  متوساطه  دو  دوره آماوزان  دانش سو : پرسش
 خوانند؟ می اجتماعی های شبکه در را محتوایی
 هاای شابکه  ازطریا   شاده  خواناده  محتاوای  وعن به مربوط نتایج 3جدول در
 .است آمده اجتماعی

 های شبکه طریق از شده خوانده محتوای نوع( فراوانی درصد فراوانی، شامل) توصیفی های شاخص. 3 جدول

 اجتماعی

 ا قات بینتر اغلب ا قات گاا  ن شت به ارگز ناخص متتوا

 آنالین اخباش
 49 62 79 51 19 فرا ان 

 8/18 8/23 4/30 6/19 3/7 ن فرا ا هشص 

 آنالین مجله
 18 26 49 75 92 فرا ان 

 9/6 10 8/18 8/28 4/35 فرا ان  هشص 

 الکتر نیک  اتاب
 28 25 62 72 73 فرا ان 

 8/10 6/9 8/23 7/27 1/28 فرا ان  هشص 

 شمان   هایتان
 41 31 60 61 67 فرا ان 

 8/15 9/11 1/23 5/23 8/25 فرا ان  هشص 

 فیلم
 99 73 56 23 9 فرا ان 

 1/38 1/28 5/21 8/8 5/3 فرا ان  هشص 

 چیستان   جوک
 33 46 55 67 59 فرا ان 

 7/12 7/17 2/21 8/25 7/22 فرا ان  هشص 
 62 37 39 59 63 فرا ان   شزن  اطالعات



 181     ...آموزان دوره دوم متوسطه  ت خواندن دانشهای اجتماعی بر عاد بررسی تأثیر استفاده از شبکه

 8/23 2/14 15 7/22 2/24 فرا ان  هشص 

 م  اطالعات
 58 47 41 37 77 فرا ان 

 3/22 1/18 8/15 2/14 6/29 فرا ان  هشص 

 حغذیه اطالعات
 42 43 57 59 59 فرا ان 

 2/16 5/16 9/21 7/22 7/22 فرا ان  هشص 

 ای ی قطتات
 50 59 52 48 51 فرا ان 

 2/19 7/22 20 5/18 6/19 فرا ان  هشص 

 فراوانای  بیشترین اخبارآنالین، مورد در شود، می مالحظه 3 جدول در که طور همان
 فراوانای  بیشاترین  آنالیان،  مجلاه  مورد در ،(نفر 79) اوقات گاهی گزینه به مربوط
 فراوانای  بیشاترین  الکترونیکای،  کتاا   ماورد  در ،(نفر 92) هرگز گزینه به مربوط
 مرباوط  فراوانی بیشترین رمان، و داستان مورد در ،(نفر 73) هرگز گزینه به مربوط

 گزیناه  باه  مرباوط  فراوانای  بیشاترین  فایلم،  ماورد  در ،(نفار  67) هرگاز  گزینه به
 باه  مرباوط  فراوانای  بیشاترین  چیساتان،  و جوک مورد در و( نفر 99) بیشتراوقات

 .است( نفر 67) ندرت به گزینه
 هرگاز  گزینه به مربوط فراوانی بیشترین ورزشی، اطالعات مورد در همچنین،

 ،(نفر 77) هرگز گزینه به طمربو فراوانی بیشترین مد، اطالعات مورد در ،(نفر 63)
 نادرت  باه  و هرگاز  گزیناه  دو به مربوط فراوانی بیشترین تغذیه، اطالعات مورد در
 59) اغلاب  گزیناه  به مربوط فراوانی بیشترین کمدی، قطعات مورد در و( نفر 59)

 .است( نفر
آماوزان وابساته باه     توان گفت که داناش  می 3بنابراین باتوجه به نتایج جدول 

هاای   اجتماعی تمایل کمتاری باه خوانادن محتواهاایی همچاون کتاا        های شبکه
هاای   های الکترونیکی و خواندن رمان و داساتان ازطریا  شابکه    الکترونیکی، مجله

های اجتمااعی   ها بیشتر تمایل دارند که ازطری  شبکه اجتماعی دارند. در مقابل، آن
نالیان را بخوانناد. لاذا    اوقات اخبار آ فیلم ببینند و اطالعات ورزشی و مد و گاهی

ل آموزانی را کاه در شابکه هاای اجتمااعی فعاا      این مساله، عادت به خواندن دانش
 دهد. تأثیر قرار می هستند، تحت
 شاهر  متوساطه  دو  دوره آموزان دانش فعالیت بیشترین بررسی :چهار  پرسش

 اجتماعی های شبکه در اهواز
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 از اساتفاده  هنگاا   وزانآما  داناش  فعالیات  ناوع  باه  مربوط نتایج 4 جدول در
 .است آمده اجتماعی های شبکه

 هایشبکه از استفاده هنگام فعالیت نوع( فراوانی درصد فراوانی، شامل) توصیفی های شاخص. 4 جدول

 اجتماعی

 خیر بله ناخص نوع

 بازی
 116 144 فرا ان 

 6/44 4/55 فرا ان  هشص 

 عکس حیانای
 71 189 فرا ان 

 3/27 7/72 فرا ان  هشص 

 موییق  به هاهن گوش
 24 236 فرا ان 

 2/9 8/90 فرا ان  هشص 

 عیوم  اطالعات
 145 115 فرا ان 

 8/55 2/44 فرا ان  هشص 

 آنالین خری 
 110 150 فرا ان 

 3/42 7/57 فرا ان  هشص 

 ه یتان با چح
 25 235 فرا ان 

 6/9 4/90 فرا ان  هشص 

 مربوط فراوانی بیشترین بازی، مورد در شود، می ظهمالح 4 جدول در که طور همان
 گزیناه  به مربوط فراوانی بیشترین عکس، تماشای مورد در ،(نفر 144) بله گزینه به
 گزیناه  باه  مربوط فراوانی بیشترین موسیقی، به دادن گو  مورد در ،(نفر 189) بله
 خیار  گزیناه  باه  مربوط فراوانی بیشترین عمومی، اطالعات مورد در ،(نفر 236) بله
( نفار  150) بله گزینه به مربوط فراوانی بیشترین خریدآنالین، مورد در ،(نفر 145)

 نفر( است. 235و در مورد چت با دوستان، بیشترین فراوانی مربوط به گزینه بله )
تارین فعالیات    تاوان گفات کاه مهام     مای  4بنابراین باتوجه به نتاایج جادول   

دادن به موسیقی، گفتگاوی   عی به ترتیب، گو های اجتما کنندگان در شبکه شرکت
هاای   برخط با دوستان، تماشای عکس و خریاد الکترونیکای باود. نتاایج پاژوهش     

 ,Wang, Chen, & Liang) (2011(، وانا،، چان و لیانا، )   2007لنهارت و مادن ) 

2011)  

(، 2014، شاهو و شاهو )   (Loving & Ochoa, 2010) (2010الوینا، و اوچاا )  
و آجااایی (Ikwuka & Obumneke-Okeke, 2018)( 2018ایکوکااا و همکاااران ) 

(2018 ) (AJAYI & AKOLE, 2018)   با نتایج پژوهش حاضر همسو بوده اسات کاه
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 اهادا   بارای  بیشاتر  اجتمااعی  هاای  شبکه جویان دردانش درگیری که دادند نشان
 آنالیان  یابی دوست عکس، گذاشتن اشتراک به ، دوستان  با زدن گپ مانند علمی غیر
 بارای  آنهاا  اساتفاده  زماان  مادت  که شود می است. این موارد باعث فیلم تماشای و

 کاهش یابد.  کتا  خواندن
نیاز  (Chauhan & Lal, 2012) ( 2012راستا نتایج پاژوهش چوهاان و ال )   دراین

کنندگان آن پژوهش در اینترنات، گاو  کاردن     ترین فعالیت شرکت نشان داد، مهم
 (1396زاده ) موسیقی و گفتگوی برخط با دوستان بود. همچناین، ضارابیان و بااقی   

هش خود دریافتند که دلیل اصلی اساتفاده از  در پژو (1396باقی زاده,  &)ضرابیان 
آموزان دوره دو  متوسطه شهر ارومیه، چت کردن  های اجتماعی درمیان دانش شبکه

آماوزان فعاال در    با دوستان بوده است که این امر توانسته بر عادت خواندن داناش 
 های اجتماعی تأثیرگذار باشد. بکهش

 ها  آزمون فرضیه

ی میاانگین و انحارا  معیاار    اضار، پاس از محاسابه   در نمونه آمااری پاژوهش ح  
های پاژوهش ماورد   مستقل داده tآماری  متغیرهای موردمطالعه، با استفاده از رو 

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
هاای   آموزان غیروابسته به شابکه  عادت خواندن کتب درسی دانش فرضیه اول:

 آموزان وابسته است. اجتماعی بیشتر از دانش
های عاادات خوانادن در دو گاروه    مستقل روی نمره tنتایج آزمون  5جدول 

 دهد.های اجتماعی را نشان می آموزان وابسته و غیروابسته به شبکه دانش

آموزان وابسته و غیروابسته  های عادات خواندن در دو گروه دانشمستقل روی نمره t. نتایج آزمون 5جدول 

 های اجتماعی به شبکه

 ناخص آماشی
 متغیر

 یطح متااهاشی  هشجه آزاهی tمق اش 

 003/0 258 77/2 اتب هشی 
 25/0 258 66/0 هشی  اتب غیر
 11/0 258 19/1 مجله
 03/0 258 79/1 ش زنامه
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آماوزان وابساته و    شود، بین دو گاروه داناش  مشاهده می 5طور که در جدول همان
-سی تفااوت معنای  در های اجتماعی از نظر عادت خواندن کتب غیروابسته به شبکه

(، p<05/0و  t=77/2آمااوزان غیروابسااته وجااود دارد ) نفااع گااروه دانااش داری بااه
 شود. پژوهش تأیید می 1بنابراین، فرضیه 
آماوزان غیروابساته باه     عاادت خوانادن کتاب غیردرسای داناش      فرضیه دو :

 آموزان وابسته است. های اجتماعی بیشتر از دانش شبکه
آموزان وابساته و   ،  بین دو گروه دانش5ر جدول شده د براساس نتایج مشاهده

های اجتماعی از نظر عادت خوانادن کتاب غیردرسای تفااوت      غیروابسته به شبکه
-پاژوهش رد مای   2(، بنابراین، فرضیه p>05/0و  t=66/0داری وجود ندارد )معنی

 شود.
هاای   آماوزان غیروابساته باه شابکه     عادت خواندن مجلاه داناش   فرضیه سو :

 آموزان وابسته است. بیشتر از دانشاجتماعی 
آموزان وابساته و   دهد بین دو گروه دانش های پژوهش نشان می همچنین یافته
داری های اجتماعی از نظر عادت خواندن مجلاه، تفااوت معنای    غیروابسته به شبکه

شاود  پاژوهش نیاز رد مای    3(، بناابراین، فرضایه   p>05/0و  t=19/1وجود ندارد )
 (. 5)جدول شماره 

هاای   آموزان غیروابسته باه شابکه   عادت خواندن روزنامه دانش فرضیه چهار :
 آموزان وابسته است. اجتماعی بیشتر از دانش

آماوزان وابساته و    همچنین براساس نتایج پژوهش حاضر، بین دو گروه دانش
داری های اجتماعی از نظر عادت خواندن روزنامه، تفاوت معنی غیروابسته به شبکه

(، بناابراین،  p<05/0و  t=79/1آماوزان غیروابساته وجاود دارد )    روه دانشبه نفع گ
 (.5شود )جدول پژوهش تأیید می 4فرضیه 

 گیری  نتیجه

عادت خواندن، تأثیر بسزایی بر میزان یادگیری و درنهایت بر پیشرفت تحصایلی و  
 تاوان کساب   هاا مای   شغلی افراد دارد. عادت خواندن را مانند خیلی دیگر از عادت

کرد. عادت خواندن یک عادت پسندیده است کاه در فارد و جامعاه اثار مطلاو       
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گذرانند، نقش  آموزان بیشتر وقت خود را در مدرسه می دارد. باتوجه به اینکه دانش
تواناد مثمرثمار باشاد. در تأکیاد ایان       معلمان و حضور آنها در این امر، مطملنا می

که آموز  رسمی خواندن و نوشاتن  کند از آنجا  ( بیان می1394مطلب، فرخاوی )
شود و این نهاد مسلول این مهم است و کودکان بخش مهمی از  در مدرسه آغاز می

کنند، ضروری است تا با استفاده  های عمر خویش را در این مکان سسری می ساعت
از معلمان کارآمد و ماهر و نیز امکانات موردنیاز نظیر کتابخانه و آزمایشگاه، عادت 

دیگر باتوجه به این نکته که زماانی   آموزان نهادینه شود. ازسوی ندن در دانشبه خوا
روزنامه، رادیو و تلویزیون رسانه اصلی مرد  بود، اما اماروزه باا پیشارفت علام و     

های اجتماعی گستر  و توسعه پیدا کرده، الگوی گاذران وقات    تکنولوهی، شبکه
ایان افاراد را باه خاود اختصااص      ای از زماان   آموزان را تغییر و بخش عمده دانش
 اند.   داده

های اجتماعی مجازی و تأثیر آن  بنابراین  باتوجه به گستر  روزافزون شبکه 
ها، این پژوهش با هد  بررسای   کنندگان شبکه های مختل  زندگی استفاده بر جنبه

آماوزان دوره   های اجتماعی مجازی بر عادت خوانادن داناش   تأثیر استفاده از شبکه
 متوسطه شهر اهواز انجا  شد.  دو  

آموزان اهوازی به  درصد دانش 50دهد، بیش از  نتایج پژوهش حاضر نشان می
کنند. همچنین باین   ها استفاده نمی های اجتماعی وابسته نیستند و از این شبکه شبکه

هاای اجتمااعی از نظار عاادت      آموزان وابسته و غیروابسته به شبکه دو گروه دانش
آموزان غیروابسته وجود  داری به نفع گروه دانشسی، تفاوت معنیخواندن کتب در

های اجتماعی حضور  آموزان دبیرستانی که در شبکه دارد. به این معنی که این دانش
های اجتماعی حضور دارند، گرایش  آموزانی که در شبکه ندارند در مقایسه با دانش

ه دور از انتظاار نباود زیارا    بیشتری به خواندن کتا  درسی دارند. هرچند این نتیج
علات مناابع    ی آن خواندن اسات. بادین   آموزان، تحصیل و الزمه شغل اصلی دانش

پردازناد.   ها بیشتر درسی است و کمتر به خواندن روزنامه و مجله مای  خواندنی آن
اند،  البته پژوهشگران طی تحقیقاتی که در این رابطه از جامعه پژوهش حاضر داشته

ست یافتند که این آمار مربوط به زمان شروع ساال تحصایلی اسات    به این نتیجه د
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که با توجه به حجم مطالب درسی و همچنین کنترلی کاه ازساوی برخای والادین     
گذرانناد و باا    آموزان زمان کمتری را در فضای مجاازی مای   گیرد دانش صورت می

تماعی باه  های اج ها از شبکه شروع فصل تابستان و پایان سال تحصیلی، استفاده آن
(، 1393زاده ) یابد. نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش حسن چندبرابر افزایش می

 (1397گیلاوری,   &)حسن زاده, حریاری,   (1397زاده، حریری و گیلوری ) حسن
( نشان داد که باین میازان   1397زاده و همکاران ) همسو است. نتایج پژوهش حسن

های اجتماعی و وضعیت مطالعه درسی رابطه معناادار   آموزان از شبکه دانشاستفاده 
هاای   معکوسی وجود دارد. به این معنای کاه باا افازایش میازان اساتفاده از شابکه       

 یابد.   آموزان کاهش می ی درسی دانش اجتماعی میزان مطالعه

آماوزانی نیاز هساتند کاه      دیگر مطاب  با نتایج پژوهش حاضار، داناش   ازسوی
آموزان  اند که این افراد در مقایسه با گروه دیگر دانش های اجتماعی بسته به شبکهوا

هاای   آموزانی نیز به شابکه  غیروابسته مطالعه درسی کمتری دارند. علت اینکه دانش
هاای هوشامند و مخصوصاا سیساتم      اجتماعی جذ  می شوند، فراگیر شدن تلفن

های اجتماعی است.  ال آنها به شبکهعامل اندروید در بین کاربران و تسهیل در اتص
 اخباار  و اطالعات دریافت نحوه اجتماعی بر های شبکه های سایت دیگر و  ازسوی

 ازطریا   کاه  کنناد  می باز را مختلفی های پورتال ها همچنین سایت .گذارند می تأثیر
کنند. لذا تماامی ایان ماوارد     می ایجاد تری متنوع های  رسانه و کسب اطالعات ها آن
آماوزانی نیاز باه شابکه هاای اجتمااعی وابساته شاوند و          شود که داناش  اعث میب

هاای اجتمااعی در ایاا      طور که گفته شد این استفاده و وابساتگی باه شابکه    همان
 ابزارهاا  یابد. این آموزان افزایش می تعطیلی تابستان و در زمان اوقات فراغت دانش

لاذا باتوجاه باه     .دارد نوجاوان  نسل بین در خصوص به و جامعه در فراگیری تأثیر
هاای اجتمااعی بار عاادت      آمده، پژوهش حاضر مبنی بر تااثیر شابکه   دست نتایج به

تاوان   داد، می آموزان وابسته به شبکه های اجتماعی نشان دانشخواندن کتب درسی 
این تهدید را به فرصت تبدیل کرد .به این شکل که با ایجاد و فعاال کاردن گاروه    

های آموزشی و برای پاس   به سناالت و مشاکالت   تای فعالیتهای مجازی درراس
طریا  بارای    درسی یا تکمیل کردن اطالعات منابع درسی، تمهیدات الز  را ازایان 
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 آموزان در این گروه های مجازی در نظر گرفت.   حضور و مشارکت دانش
نشاان   آموزان شهر اهواز دانش و فعالیت خواندن محتوا بیشترین نتایج بررسی

هاای   کنندگان تمایل کمتری به خواندن محتواهاایی همچاون کتاا     داد، که شرکت
هاای   های الکترونیکی و خواندن رمان و داساتان ازطریا  شابکه    الکترونیکی، مجله

اجتماعی دارند. درمقابل آنها بیشتر تمایل دارند که در این محیط فیلم تماشاا کنناد   
 هاای  فعالیات  در را خاود  بیشتر وقت آموزان و ازطر  دیگر باتوجه به اینکه دانش

گذارند در نتیجه این مساائل   می ها فیلم و تصاویر ارسال زدن، گپ مانند اجتماعی
تواناد تاأثیر منفای بار عاادت خوانادن آناان بگاذارد.          های اجتماعی مای  در شبکه

 Loving) (2010)  اکوآ و راستا نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش الوین، دراین

& Ochoa, 2010) ( 1395، اشرفی ) ,همساو اسات. نتاایج پاژوهش      (1395)اشرفی
 بارای  آماوزان  داناش  اصالی  دلیال  نشان داد که که (1395)اشرفی, ( 1395اشرفی )
 تاا  توانساته  و اسات  باوده  تاندوسا  باا  کاردن  چت اجتماعی های شبکه از استفاده

 & Loving)( 2010)  اکوآ و بگذارد. الوین، تأثیر آموزان دانش مطالعه بر حدزیادی

Ochoa, 2010)  هاای  شبکه از متفاوتی دالیل به بنا آموزان دانش که اند کرده نیز بیان 
 اطالعاات  احساساات،  عقایاد،  لتبااد  بارای  آن از برخی. کنند می استفاده اجتماعی
 .  کنند می استفاده تصاویر و فیلم پخش شخصی،

آماوزان وابساته و    ای که بین دو گروه داناش  نظر به آنچه گفته شد، در بررسی
هاای اجتمااعی انجاا  شاد افارادی کاه وقات کمتاری را در          غیروابسته به شابکه 

کتا  های درسای  کردند، وضعیت بهتری در مطالعه  های اجتماعی سسری می شبکه
هاای   دهاد وابساتگی باه شابکه     خود داشتند. لذا نتایج پژوهش حاضار نشاان مای   

آموزان دبیرستانی که شغل اصلی آنها مطالعه و خواندن اسات،   اجتماعی برای دانش
را در بحاث خوانادن بارای     بیشتری های چالشمرور  بهممکن است مفید نیست و 

کنند که  تا نیز شماری از محققان استدالل میراس طور که دراین کند. همانآنها ایجاد 
متن، خواندن پایادار را   تکه کننده ابر های دیجیتالی، همراه با ماهیت تکه ورود رسانه
دیگار در دنیاای اماروز باا      (. ازساوی 1994، 1  بیرکتاز 1990، 1کند )هیلی تهدید می

                                                                                                                                 

1  . Healy 
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جواناان و  ویژه درمیان  های اجتماعی اینترنتی به گستر  فرهن، عضویت در شبکه
سرعت درحال افازایش هساتند    های اجتماعی به نوجوانان، کاربران اینترنت و شبکه

ایان تغییارات ممکان    کاه   (1391افراسایابی,   &)بشیر ( 1391)بشیر و افراسیابی، 
آموزان را تحت تاثیر قرار دهد. لاذا راهکاار    عادت به خواندن دانشاست در آینده، 

تاحادممکن   هاای اجتمااعی   از شابکه آماوزان   داناش  هتر این است که در اساتفاده ب
ریازی صارفا در محادود کاردن سااعات       این برناماه الز  انجا  شود و ریزی  برنامه

 بجاسات کاه   مهام است از آن نیاز  شاود، بلکاه ناوع اساتفاده      استفاده خالصه نمی
ندی باه اشاتراک   کاه مطالاب ارزشام   هاایی اساتفاده کنناد     آماوزان از شابکه   دانش
 بارای  تنهاا  کارد، ناه   اساتفاده  خردمندانه توان می اجتماعی های شبکه از .گذارند می

 حیااتی  اطالعاات  تهیاه  بارای  هاا  آن از خردمنداناه  توان می دوستان، بلکه با ارتباط
 آموزان و جامعه مفید خواهد بود. دانش برای کرد  اطالعاتی که استفاده

 پیشنهادات:

ی ارتباطات و اطالعات بیشتر متحول می شوند، نیاز به یادگیری ها .هرچه فناوری1
و آموز  برای درک دنیای جدید و استفاده از ابزارها و امکاناات آن نیاز افازایش    

هاای اجتمااعی    رسانی، آموز  نحاوه اساتفاده صاحیح از شابکه     یابد. لذا اطالع می
 مهاارت  افازایش تواناد در   مای  آموزشای،  نهادهاای  و خاانواده  هاا،  رساانه  ازطری 

   موثر واقع شود. ارتباطی های فناوری این از ناشی های آسیب کاهش و نوجوانان

 آموزشای  فضاای  افزارهاای  نار   همچناین  الکترونیکای و  .با تولید محتاوای 2
تواند بستری مناسب بارای درک بهتار مفااهیم آموزشای بارای       مناسب، می مجازی
 آموزان فراهم شود.  دانش

 خطارات  و اینترنات  جدیاد،  هاای  فنااوری  باا  آموزان دانش منظورآشنایی  .به3
 .به این مباحث اختصاص داده شود درسی های کتا  از ها، بخشی آن ی بالقوه

 اماور  هاای اجتمااعی در   و شابکه  اطالعاات  فناوری از .درخصوص استفاده4
ساازی مناساب    ها و سایر نهادهای مرتبط فرهن، روزمره، توسط مدارس و خانواده

 .ودانجا  ش
                                                                                                                                 

1  . Birkerts, S.  



 

 

 و ماخذمنابع 
های اجتماعی اینترنتی و خواندن: شناخت مزایا، معایاب   (. شبکه1396احمدی، اسماعیل )

(: 4) 23، هاای عماومی   رسانی و کتابخاناه  تحقیقات اطالعو راهکارها اثربخشی.  
503-524 . 

هاای مطالعاه و    عاادت  هاای اجتمااعی در   اساتفاده از شابکه   تااثیر (. 1395اشرفی، رقیه )
کنفارانس منطقاه ای    آموزان دوره دو  متوسطه ارومیاه،  خوانی درمیان دانش  کتا

، زنجان، اداره کل آموز  شناسی و راهکارها خوانی آسیب فرهن، مطالعه و کتا 
 .و پرور  استان زنجان

 پیشارفت  بار  مجاازی  اجتمااعی  هاای  شابکه  از استفاده تأثیر(. 1395)کبری ریزی، امامی
-206 ،(3)9 ، پزشاکی  علاو   در آموز  راهبردهای هنشری. دانشجویان تحصیلی

213. 
ترجمه هوشن، ابرامای،  «. جنبه های نظریه نظری علم کتابداری(. »1382باتلر، سسیریس )

 تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی. 
هاای اجتمااعی اینترنتای و سابک      (. شابکه 1391بشیر، حسن و افراسیابی، محمدصادق )

فصالنامه  ی مجاازی ایرانیاان.    تارین جامعاه   موردی بزرگ زندگی جوانان: مطالعه
 .62-31(  5) 1، تحقیقات فرهنگی

هاای   تأثیر استفاده از شابکه  (.1397زاده، سودابه   حریری، نجال و گیلوری، عباس ) حسن
آموزان مقطع متوسطه  اجتماعی بر وضعیت مطالعه نوجوانان: مطالعه موردی دانش

. تحقیقات اطالع رسانی و کتابخانه های عماومی،  نتهرا شهر سما دخترانه مدارس
24 (1 ،)35-49  . 

هاای مادارس ابتادایی در تقویات      (. بررسای نقاش کتابخاناه   1375داورپناه، محمدرضا )
 .14-20(  2) 6 پیا  کتابخانه،آموز  و ایجاد عادت مطالعه. 

ه در ایران و (. واکاوی و تبیین عوامل عمده منثر بر فرهن، مطالع1391ساالری، محمود )
 نامه دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد.   ارائه مدلی مناسب برای توسعه آن. پایان

 مجاازی  اجتمااعی  های شبکه نقش (. بررسی1396زاده، محمود ) ضرابیان، فروزان و باقی
نهماین کنفارانس باین    قزوین.  متوسطه مقطع آموزان دانش العمر مادا  یادگیری در

 .، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراقاجتماعی المللی روانشناسی و علو 
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 خوانادن  ساواد  و خاانوادگی  عوامال  یعلّا  رابطاه (. 1397گیلک، عباداالمیر و دیگاران )  

 و خوانادن  باه  گاذاری  ارز  میانجیگری با کشور ابتدایی چهار  پایه آموزان دانش
 و خاانواده  فصالنامه  .2011  پرلاز  هاای  داده براساس آموزان دانش مطالعه عادات

 . 96-71، 40، پژوهش
 هاای  نگار   و (. عاادات 1394زاده، فاطماه و عبودیات، علیرضاا )    منمنی، عصمت  علی
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