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Abstract
Purpose: Since today the use of mobile phones is extremely widespread, and
individuals with different age groups and social classes devote a considerable
amount of time to using these social networks, training the use of these
networks can provide a platform for improving reading habits among young
people. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of
Telegram messenger networks on the reading habits of the student teachers of
Farhangian University of South Khorasan Province.
Method: The current research is an applied study in terms of purpose and a
quasi-experimental one in terms of data gathering method, using a pretestposttest design on an experimental group and a control group. The research
population included all the student teachers of Farhangian University of South
Khorasan Province who studied in the academic year of 2017-2018. Student
teachers' reading habits were measured using the Palsani and Sharma (1989)
study habits questionnaire. The reliability coefficient of the questionnaire was
0.70. Based on the aim of the present study, Telegram was considered a
context to study the reading habits of student teachers and a protocol based on
the framework of Rogers Innovation Theory was designed and then the
experimental group was given the necessary training.
Findings: The results show that there no significant difference between the
mean scores of reading habits of the experimental group (mean=6/43, SD=
21/43) and control group (-1/58, SD=18/83) (t=-1/58, p=0/12). An analysis of
the findings reveals that students actually find it difficult to read through
mobile-based messaging networks, and therefore it can be concluded that
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increasing the level of knowledge and skills of students in using these
networks can increase the probability of its impact in reading. The results also
showed that although mobile-based messaging networks have many
capabilities in the exchange of information, educational goals, development
and promotion of reading culture, in the present study, they had no effect on
the reading habit of the student teachers of Farhangian University. It seems
that due to the lack of student teachers' knowledge, they have not acquired the
skills required to use this platform for improving reading habits. Student
teachers also find it difficult to read through messenger networks. Therefore,
they need a structured education in this area as the main requirements enabling
them to use this platform for studying and exchanging scientific information.
Originality/value: Considering that previous research used the quantitative
research approach, the present study has a methodological innovation
implemented in the context of the Farhangian University in South Khorasan
Province.
Keywords: Telegram, Reading habit, Digital reading, Rogers’s theory,
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چكيده
هدف :پژوهش حاضر با هدف تعيين ت رير استفاده از شبکة پيامرسان تلگرام بر عادت مطالعة دانشجو-معلمان دانشگاه
فرهنگيان استان خراسان جنوبي انجام شده است.
روش :پژوهش حاضر از نظرِ هدف كاربردی و بر اساس نحوة گردآوری اطالعات در زمرة پژوهشهای شبهآزمايشي
از نوع طرح پيشآزمون-پسآزممون بما گمروه كنتمرل اسمت .جامعمة پمژوهش شمام كليمة دانشمجو-معلممان دانشمگاه
فرهنگيان استان خراسان جنوبي است كه در سال تحصيلي  1013-1014مشغول به تحصي بودند .بمرای انتخماب گمروه
نمونه از روش نمونه گيری در دسترس استفاده شد .بهمنظور سنجش عادت مطالعمة آزممودنيهما از مقيماس عمادتهمای
مطالعة پالساني و شارما ( )1111استفاده شد .برای اجرای مداخلة متغير مستق  ،پروتکلي مبتنمي بمر مبماني نظريمة راجمرز
طراحي ،و به گروه آزمايش آموزشهای الزم ارائه شد.
يافتهها :يافتهها نشان ميدهد تفاوت معناداری بين ميانگين عادات مطالعه در گروه آزمايش و گمروه كنتمرل وجمود نمدارد.
بر اين اساس ،ميتوان نتيجه گرفت كه استفاده از شبکة پيامرسان تلگرام تم رير معنماداری بمر عمادات مطالعمة دانشمجومعلمان
دانشگاه فرهنگيان نداشته است .تحلي يافتهها نشان ميدهد كه دانشجويان در عم  ،خواندن از طريق شمبکههمای پيمامرسمان
را دشوار ميبينند ،و احتمال ت ريرگذاری شبکة پيامرسان تلگرام ميتواند از طريق ارتقای سطح دانش و مهمارت دانشمجويان
در استفاده از اين شبکهها افزايش يابد.
اصالت/ارزش :پژوهش حاضر ت رير معناداری استفادة از شبکة پيام رسان تلگمرام مبتنمي بمر تلفمن هممراه را بمر عمادت
مطالعة دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگيان بررسي كرده است .اين پژوهش با توجه بمه اينکمه بمرای رسميدن بمه نتيجمه از
روش شبه آزمايشي بر مبنای نظرية راجرز استفاده كرده است دارای نوآوری روششناختي و بافتي است.
كليدواژهها :تلگرام ،عادت مطالعه ،خواندن ديجيتال ،نظرية راجرز ،دانشگاه فرهنگيان
استناد :سيفي ،ليلي و آيتي ،محسن ( .)1011ت رير استفاده از شبکههای پيامرسان تلفن همراه بر عادت مطالعه بر
اساس نظرية راجرز :مطالعة موردی دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگيان استان خراسان جنوبي .تحقيقات
اطالعرساني و كتابخانههای عمومي.351-413 ،)6(54 .
تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي .دورة  ،54شمارة  ،6صص 351-413
تاريخ دريافت1011/31/11 :؛ تاريخ پذيرش1011/36/31 :
© نهاد كتابخانههای عمومي كشور
 .1مقالة حاضر مستخرج از نتايج طرح پژوهشي اجراشده به شمارة قرارداد /55001د 1010/مورخ  10/11/11اسمت كمه
بهسفارش دانشگاه فرهنگيان استان خراسان جنوبي انجام پذيرفته است.
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تأثير استفاده از شبكههاي پيامرسان تلفن همراه
بر عادت مطالعه بر اساس نظريۀ راجرز:
3
مطالعۀ موردي دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگيان استان خراسان جنوبي
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مطالعه و كتابخواني يکي از شاخصهای رشد و بالندگي هر كشور و ابزار اصلي افزايش سمطح
آگماهي و دانممش تمکتممک افمراد جامعممه اسممت (نموذر و حمماجي زيمنالعابممديني .)1015 ،مطالعممه
بهعنوان يک فرايند ،حالت تفکر و تجربمة واقعمي در نظمر گرفتمه مميشمود و شمام مهمارتهمای
پيچيده ای است كه توانايي درک كلمات چاپشمده ،سمطحي خوانمدن اطالعمات و سمپس دقيمق
خواندن آن از جملة اين مهارتهاست .خواندن يکي از مهمتمرين مهمارتهمای علممي اسمت كمه
پايهای برای موفقيت آيندة افراد است (واليا و شينها .)5313 ،1نتايج پژوهشها نشمان مميدهمد كمه
مطالعه بهطور قاب توجهي به موفقيت شغلي ،توسعة حرفهای و توانمايي پاسمخ بمه تغييمرات كممک
ميكند (عبدالکريم و حسن5333 ،5؛ ليپانن ،آنوالو نورمي.)5330 ،0
در عصر حاضر ،ورود فناوریهای جديد ،شبکههای اجتماعي و تلفن همراه را نيز مميتموان
از جمله عوام ت ريرگذار در رابطة فرد با كتاب نام برد .شبکههای اجتماعي هممواره نقمش مهممي
بهعنموان يمک رسمانة ارتبماطي ايجماد مميكننمد .همچنمين ،دريافمت ،اشمتراکگمذاری ،اتصمال و
دسترسممي بممه اطالعممات را افممزايش ممميدهنممد (وياهونمم

 .)5316 ،6مارسمميا و مونئممه)5331( 0

شبکههای اجتماعي را به دو نوع شبکههای اجتماعي مبتنمي بمر دسمکتاپ و شمبکههمای اجتمماعي
مبتني بر تلفن همراه تقسيم ميكند .پيامرساني را مميتموان يکمي از كاربردهمای مهمم شمبکههمای
اجتماعي مبتنمي بمر تلفمن هممراه دانسمت و تلگمرام يکمي از محمم همايي اسمت كمه كماربران آن
ميتوانند پيامها ،تصاوير ،ويدئوها و اسناد را در قالبهای گوناگون تبادل كننمد .شمبکة اجتمماعي
تلگرام بر مبنای خدمات ارسال پيام فوری در سال  5310توسش بمرادران دورف 4راهانمدازی شمد.
سرعت و امنيت و كاربرپسند بودن مهمترين دلي گسترش برنامة تلگرام بيان شمده اسمت .تلگمرام
به كماربران خمود اجمازه مميدهمد پيمامهما و فايم همای متعمدد را ارسمال كننمد و مميتموان در آن
گروههايي با بيش از  0333نفمر و كانمال همايي بما مخاطبمان نامحمدود ايجماد كمرد .امکمان ارسمال
پيامهای صوتي و ويدئويي ،تغييمر اطالعمات گمروه ،حمذف پيمامهما ،محمدود كمردن اعضما ،پمين
(سنجاق) كردن پيام و افزودن اَدمين جديد از قابليمتهمای تلگمرام اسمت كمه هريمک بمهصمورت
مستق قاب تنظيم است (وليزاده و همکاران .)1014 ،
3. Leppänen, Aunola & Nurmi
6. Dwarf
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2. Abdul Karim & Hasan
5. Marcia & Monné

1. Walia & Shinha
4. Waiyahong
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از آنجا كه امروزه استفاده از تلفن هممراه بمهشمدت فراگيمر شمده و اشمخاص مختلمف و بما
گروه های سني و طبقات اجتماعي متفماوت ممدتي از وقمت خمود را بمه اسمتفاده از ايمن شمبکههما
اختصاص ميدهند ،آموزش استفاده از اين شبکهها ميتوانمد بسمتری بمرای ارتقمای عمادات ممؤرر
5

كتممابخممواني در ميممان جوانممان باشممد .عبممدالکريم و حسممن ( ،)5333اودونم  )1111( 1و ممموری

( )1113از جمله نظريهپردازاني هستند كه معتقدند توسعة فناوریهای اطالعمات و ارتباطمات و بمه
وجود آمدن محيش ديجيتال تغييراتي را در شيوههای خواندن و نوشتن ايجاد كمرده اسمت؛ از نظمرِ
آن ها ،محيش ديجيتال به دلي تسهي اسمتفاده ،بيشمتر ممورد توجمه دانشمجويان قمرار گرفتمه اسمت.
بنابراين ،ميتوان با استفاده از اين فناوری جديد بستری ايجاد كرد كه از طريمق آن زمينمة ارتقمای
عادت به مطالعه در ميان جوانان را به وجود آورد (نظری شاكر و همکاران.)1013 ،
در مقاب  ،پژوهشگراني ماننمد ايمردم ،)5310( 0ناصمری و نمورزوی ( )1010و ليمو)5330( 6
وجود رايانه ،تلفن همراه ،اينترنت و شبکههای اجتماعي را يکي از عوامم كماهش سمطح مطالعمه
دانستهاند .ازاينرو ،با توجه به نتايج دو گروه موافق و مخالف استفاده از شمبکههمای اجتمماعي در
ارتقای سطح مطالعه ،انجام پژوهشي در ايمن خصموص بما اسمتفاده از رويکمرد آموزشمي احسماس
ميشود تا بتوان در بافتِ جامعة دانشگاهي نتايج را بهطور دقيق تبيين كرد .با توجه به اينکمه نتمايج
برخي پژوهشها نشان ميدهد استفاده از اينترنت و شمبکههمای اجتمماعي در ميمان جوانمان باعمث
كاهش مطالعمه شمده اسمت ،بما در نظمر گمرفتن چنمين نتمايجي ،اگمر وجمود فنماوری و اسمتفاده از
شبکههای اجتماعي باعث مراجعة كمتر كاربران به كتماب ،روزناممه ،مجمالت بموده اسمت ،شمايد
بتوان از همين بستر برای عالقهمندی بيشتر افراد به كتماب و ايجماد عمادت مثبمت مطالعمه در آنمان
استفاده كرد .معرفي كتاب همای مفيمد و راهکارهمای صمحيح مطالعمه از طريمق هممين شمبکههما و
محم ها شايد خود دريچهای برای ايجاد عالقهمندی در افراد به مطالعه و آشتي جامعمه بما كتماب
و عادات صحيح كتابخواني باشد.
نتممايج برخممي از پممژوهشهمما اسممتفاده از ابزارهممای شممبکههممای اجتممماعي را بممرای اهممداف
آموزشوپرورش و تدريس در سطوح پايه و سطوح عالي نشمان مميدهمد (ولتسميانوز و كيممونز،0
5315؛ گای)5315 ،4؛ همچنين ،برخي ديگر از پژوهشها به بررسي اسمتفاده از ايمن شمبکههما در
3. Erdem
6. Guy

2. Murray
5. Veletsianos & Kimmons

1. O'Donnell
4. Liu
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تريمماكيوگلو و ارزوروم5311 ،0؛ كممالينز و هايممد5313 ،6؛ كِركمماپ .)5313 ،0پممژوهشهممايي كممه
بهطور خاص ،استفاده از ابزارهای شبکههای اجتمماعي مجمازی را بمرای اهمداف آموزشمي ممورد
بررسي قرار دادهاند ،استفاده از اين بستر را برای يادگيری و ارتباطات بمين معلمم و دانمشآمموزان
ت ييد كردهاند (برای مثال ،چن و برير5315 ،؛ ترياكيوگلو و ارزوروم5311 ،؛ تومماس و تومماس،4
5315؛ موران ،سيمن و تينتي كين5311 ،3؛ ابنر و همکماران5313 ،1؛ لسمتر و پرينمي ،5313 ،1ليمو،
5313؛ رابلير 13و همکاران.)5313 ،
توييت و منگن )5316( 11در پژوهشي به بررسي نگرش نوجوانان كشور اسلو به خوانمدن بما
استفاده از كتمابخموانهمای الکترونيکمي سموني پرداختنمد .يافتمههما نشمان داد كمه بمهطمور كلمي
دستگاههای الکترونيکي محبوبيت زيادی در ميان دانشآموزان دارنمد 10 .درصمد دانمشآمموزان
نيز مشکالتي از قبي سردرد و چشمدرد هنگام استفاده از اين دستگاهها را بمهعنموان نکمات منفمي
مربوط بمه دسمتگاه همای الکترونيکمي خوانمدن بيمان كردنمد .همچنمين ،ممواردی از جملمه راحتمي
استفاده و ظرفيت باالی دستگاههای الکترونيکمي بمرای گنجانمدن تعمداد زيمادی كتماب در آنهما
جزء نقاط مثبت استفاده از اين دستگاهها توسش دانشآموزان است.
دادگران ،خرازی و دبلشکي ( )1014به بررسي نقش شبکههمای اجتمماعي (اينسمتاگرام) در
ترويج فرهن

كتابخواني در دنبالكنندگان صفحة «كتابمدوني» پرداختنمد .بمر اسماس نتمايج بمه

دست آمده ،بين محتويات صمفحات مربموط بمه كتماب در اينسمتاگرام و گمرايش دنبمالكننمدگان
صفحة كتابدوني به كتابخواني رابطه وجود دارد .همچنين ،كاربران ترويج كتابخمواني ،تبمادل
نظر با افمراد كتمابخموان ،اطمالع رسماني در حموزة كتماب ،افمزايش دانمش و اطالعمات ،تقويمت
مشاركت در جامعه و ارتباط گسترده را مهمترين فوايد اشتراکگذاری محتويمات ايمن صمفحات
بيان كردند.
از سمموی ديگممر ،نتممايج برخممي ديگممر از پممژوهشهمما نتممايج متفمماوتي از اسممتفادة شممبکههممای
اجتماعي مجمازی را در دانشمگاههما نشمان مميدهنمد .سمليمان و نيم  )5331( 15؛ ايمردم ( )5310و
3. Tiryakioglu & Erzurum
6. Thomas & Thomas
9. Lester & Perini
12. Soliman & Neel
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2. Chen & Bryer
5. Kirkup
8. Ebner
11. Tveit & Mangen

1. Gruzd, Staves & Wilk
4. Collins & Hide
7. Moran, Seaman & Tinti-Kane
10. Roblyer

Downloaded from publij.ir at 10:55 +0330 on Saturday March 6th 2021

زمينة ارتباطات علمي رسمي پرداختهاند (گرازد ،اسمتيوز و ويلمک5315 ،1؛ چمن و بريمر5315 ،5؛
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حسن زاده ،حريری و گليوری ( )1013از جملمه پژوهشمگراني هسمتند كمه اسمتفاده از شمبکههمای
اجتماعي و به طور كلي اينترنمت و رايانمه را عماملي مهمم در كماهش سمطح مطالعمة دانشمجويان و
دانشآموزان ميدانند.
اگرچه پژوهش حسنزاده ،حريری و گيلوری ( )1013نشان داد كه اسمتفاده از مموارد فموق
مطالعة درسي را كاهش امما مطالعمة غيمر درسمي را افمزايش مميدهمد ،بيشمتر كماربران حضمور در
شبکههای اجتماعي را عام بازدارنده از مطالعه عنوان ميكنند .يافتههمای پمژوهش نشمان داد كمه
در اسممتفادة دانممشآممموزان مقطممع متوسممطة مممدارس دخترانممة سممما در شممهر تهممران از شممبکههممای
اجتماعي ،كسب اطالعات درسي در اولويمت آخمر قمرار دارد .در واقمع ،دانمشآمموزان بيشمترين
استفاده از شبکههای اجتماعي را شرححالنويسي عنوان ميكنند .از نظرِ پژوهشگران ،شمبکههمای
اجتماعي ميتوانند رسانه ای كارآمد و سمودمند بمرای تبمادل اطالعمات علممي و درسمي باشمند ،و
ازاينرو استفاده از اين شبکهها بدين منظور دارای اهميت قاب توجهي است كه الزم اسمت بيشمتر
مورد توجه و بررسمي قمرار گيمرد .همچنمين ،در راسمتای سمودمندی شمبکههمای اجتمماعي ،لمزوم
آموزش و آگاهسازی كاربران در پژوهشها توصيه شده است.
ناصممری و نمموروزی ( )1010در پژوهشممي بمما هممدف بررسممي ت م رير اينترنممت بممر عممادات و
روشهای خواندن دانشمجويان مؤسسمة آمموزش عمالي تموس مشمهد بمه ايمن نتيجمه رسميدند كمه
شممركتكننممدگان معتقدنممد اينترنممت خوانممدنِ تعمماملي ،گسممترده و سممطحي را افممزايش و خوانممدن
متمركز و عميق را كاهش ميدهد.
ليو و هان

 )5314( 1رفتار خواندن كاربران گوشيهمای هوشممند را در دانشمجويان مقطمع

كارشناسي چين مطالعه كردند .يافتههمای ايمن پمژوهش نشمان داد كمه رفتمار خوانمدن دانشمجويان
روی تلفن همراه بهطور قاب توجهي با خواندن از روی رايانة روميزی و لپتماپ متفماوت اسمت.
خوانممدن از طريممق تلفممن همممراه و وابسممتگي بيشممتر بممه گوشممي چممالشهممايي را در رفتممار خوانممدن
دانشجويان به وجود آورده است .مواردی از جمله خواندن سطحي و كممعممق ،ممرور و تمورق و
خواندن انتخابي از جملة اين چالشها است.
نتايج پژوهشها حاكي از آن است كمه محميشهمای ديجيتمال و شمبکههمای مبتنمي بمر تلفمن
همراه و تبلت همواره برای جوانان و نوجوانمان از جمذابيت برخموردار اسمت و تمرجيح مميدهنمد
1. Liu & Huang
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دانشجويان و دانشآموزان محم همای چماپي را بمه محمم همای الکترونيکمي تمرجيح مميدهنمد.
مممواردی از جملممه خسممتگي چشممم در هنگممام مطالعممه در محمميش الکترونيکممي و درک سممطحي و
كمعمق اين نوع مطالعه و همچنين داشتن حمس خموب لممس كتماب در هنگمام مطالعمه از جملمه
موارد مهم برای ترجيح مطالعة منابع چماپي بمرای دوسمتداران ايمن نموع منمابع محسموب مميشمود
5315 ،1؛ توييمت و ممنگن5316 ،؛ سماييد و وهماب .)5316 ،5در مجمموع ،از نتمايج ايمن

(جئون

پژوهشها ميتوان اينگونه استنباط كرد كه با توجه به جذابيت شبکههای اجتمماعي بمهخصموص
شبکههای پيامرسان مبتني بر تلفن همراه در ميان دانشجويان ،به نظر ميرسد بتوان از اين شمبکههما
بستری برای اشاعه و ترويج عادات مطالعه و ارتباطات علمي در دانشجويان فراهم كرد.
يکي از مهمترين و اصليترين نهادها در اين خصوص را ميتوان دانشگاه دانسمت .از آنجما
كه دانشجويان آخرين مرحلة آمموزش رسممي خمود را در دانشمگاههما مميبيننمد ،آمموزش عمالي
ميتواند بهترين موقعيت برای كسب عادات مطالعه در آنان ايجاد كنمد .فراگيمری عمادت مطالعمه
در دانشجويان بمهعنموان تصمميم گيرنمدگان آينمدة جامعمه بسميار ضمروری و حمائز اهميمت اسمت
(ايممردم .)5310 ،هرچنممد پممژوهشهممايي در خصمموص عممادات مطالعممه و تم رير محمميش ديجيتممال و
فناوری همای جديمد بمر عمادات مطالعمة جوانمان و نوجوانمان انجمام شمده اسمت (احممدی1014 ،؛
ناصری و نوروزی1010 ،؛ واليا و شينها5313 ،؛ سماييد و وهماب 5316،و توييمت و ممنگن5316،؛
ليو و هان

5314 ،؛ قاضيزاده و جهانشماهي ،)1013 ،اكثمر ايمن پمژوهشهما بما اسمتفاده از روش

پيمايشي و ابزار پرسشنامه و برخي ديگر با استفاده از رويکرد كيفي و مصماحبة نيممهسماختاريافته
انجام شده است.
با توجه به اهميت نقش دانشمجو-معلممان در آمموزش يکمي از مهممتمرين نهادهمای متمولي
ارتقای مطالعه ،توجه و برنامه ريزی برای بهبود عمادات مطالعمه ايمن دانشمجويان ضمروری بمه نظمر
ميرسد .با اين حال ،پژوهشي كه در بافت دانشگاه فرهنگيان استان خراسان جنموبي بما اسمتفاده از
روش شبهآزمايشي به ت رير استفاده از شبکههای پيامرسان مبتنمي بمر تلفمن هممراه در شمک گيمری
عادتهای مطالعة دانشجويان پرداخته باشد انجام نشده است .بنابراين ،پژوهش حاضمر قصمد دارد
2. Saaid & Wahab
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ت رير استفاده از شبکههای پيام رسان مبتنمي بمر تلفمن هممراه بمر عمادات مطالعمه در ميمان دانشمجو-
معلمان دانشگاه فرهنگيان استان خراسان جنوبي را بر اساس نظرية راجمرز بمهمنظمور بسترسمازی از
آن برای مطالعه ،مورد پژوهش و بررسي قرار دهد .بدين منظور ،پمژوهش حاضمر بمه ايمن پرسمش
پاسخ خواهد داد كه آيا استفاده از شبکة پيامرسان تلگرام بمر عمادت مطالعمه بمر دانشمجو-معلممان
دانشگاه فرهنگيان استان خراسان جنوبي بر اساس نظرية راجرز ت رير داردق
روششناسی
با توجه به اينکه هدف پژوهش حاضر بررسي ت رير استفاده از شبکة پيمامرسمان تلگمرام بمر عمادت
مطالعة دانشجو-معلمان براساس نظرية راجرز است .پژوهش حاضر از نظمرِ همدف كماربردی و بمر
اساس نحوة گردآوری اطالعات در زمرة پژوهشهای شبهآزمايشي از نوع دو طرح پميشآزممون
پسآزمون با دو گروه كنترل است.جامعة پژوهش حاضر كلية دانشجو-معلمان پسمر و دختمر پمرديسهمای دانشمگاه فرهنگيمان
استان خراسان جنوبي را شام ميشدند كمه در سمال تحصميلي  1013-1014مشمغول بمه تحصمي
بودند .برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونهگيری در دسترس استفاده شمد ،بمدين صمورت كمه
پژوهشگران بهصورت حضوری بمه كمالسهمای درس مراجعمه كمرده و پمس از اخمذ رضمايت و
تماي دانشجو-معلمان و همچنين اساتيد ،دو كالس دانشجومعلم پسر رشمتة علموم تربيتمي ورودی
 1014و دو كمالس دانشمجومعلم دختمر رشممتة علموم اجتمماعي ورودی  1014كمه در نيمسممال اول
تحصيلي  1013-1014مشغول به تحصي بودند برای گروه آزمايش و كنترل انتخاب شدند.
حجم نمونه در پمژوهش حاضمر  41نفمر بودنمد كمه يمک كمالس دختمران بمهعنموان گمروه
آزمايش ( 11نفر) و كالس ديگر بهعنوان گروه كنترل ( 10نفر) به همين صورت يمک كمالس از
پسران به عنوان گروه آزمايش (15نفر) و كالس ديگر بمه عنموان گمروه كنتمرل (14نفمر) انتخماب
شدند.
معيارهای شمول در اين پمژوهش بمرای آزممودنيهما دارا بمودن گوشمي هوشممند ،اسمتفادة
حداق يک سال از شبکة پيام رسمان تلگمرام و تمايم بمه شمركت در گمروه پمژوهش بمود كمه بما
استفاده از اين معيارها تالش شد گروههای آزمايش و كنترل همگن شوند.
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شارما )1111( 1استفاده شد .اين پرسشنامه شام  60ماده است كه آزمودني مميتوانمد بمرای همر
ماده يکي از سه گزينة «هميشه يا بيشتر اوقات»« ،بعضي اوقمات»« ،بمهنمدرت يما هرگمز»را انتخماب
كند .پرسشنامة عادت مطالعه در مجموع هشمت خمردهمقيماس ممديريت زممان ،شمرايش فيزيکمي
مطالعه ،توانايي خواندن ،ياداشتبرداری ،انگيزش يادگيری ،حافظه ،امتحانات و سالمتي است.
پرسشنامة عادت همای مطالعمه در چنمد پمژوهش داخلمي اسمتفاده شمده اسمت (بمرای مثمال،
كوشممان و حيممدری1010 ،؛ نظممری شمماكر ،فممتح تبممار فيروزجممايي و كرامتممي1013،؛ هاشممميان و
هاشميان1010 ،؛ كرممي و شماهزيمدی1010 ،؛ و رضمايي لمويي و همکماران .)5313 ،در پمژوهش
كوشممان و حيممدری ( ،)1010ضممريب پايممايي از طريممق آزمممون-آزمممون مجممدد 3/11و در روش
دونيمه كردن  3/40بمه دسمت آممد؛ در پمژوهش نظمری شماكر ،فمتح تبمار فيروزجمايي و كرامتمي
( )1013ضريب پايايي پرسشنامه  ،3/13در پژوهش هاشميان و هاشمميان ( )1010ضمريب پايمايي
از طريق بازآزمون  ،3/11ربات دروني بهروشِ دونيم كردن  3/40و روايي وابسته بمه معيمار 3/36؛
در پژوهش كرمي و پانشاهزيدی ( )1010ضريب پايايي از طريمق آزممون-آزممون مجمدد  3/11و
با روش دونيمه كردن و مياني ،ضريب همبستگي بين سمؤاالت فمرد و زوج  3/40بمه دسمت آممد.
اين پرسشنامه نيز در مقايسه با مالک خارجي نوع مشمابهي از پرسمشناممههمای عمادت مطالعمه و
ساير متغيرهای انمدازه گيمری ضمرايب اعتبمار بمااليي را نشمان داده اسمت .در پمژوهش حاضمر نيمز
ضريب پايايي پرسشنامه از طريق روش دونيمه كردن  3/33به دست آمد.
روش اجراي پژوهش :پژوهش حاضر با همدف تعيمين تم رير اسمتفاده از شمبکة پيمامرسمان
تلگرام بر عادت مطالعة دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگيان بر اساس نظرية راجمرز انجمام شمد كمه
در ادامه فرايند اجرای آن تشريح ميشود:
گام اول :طراحي پروتک پژوهش اولين گام در فرايند اجمرای پمژوهش حاضمر بمود .بمرای
طراحي پروتک پژوهش ،مطالعة متون بهروشِ كتابخانهای انجام گرفمت (رضمايي1011 ،؛ پمردل،
1010؛ ونکماتش و ديمويس5333 ،5؛ فيشمر ،اردلممز ،و ممک كچنمي1013 ،0؛ راجمرز .)5330 ،6بممر
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برای سنجش عمادت كتمابخمواني آزممودنيهما ،از مقيماس عمادتهمای مطالعمه پالسماني و
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اساس هدف پمژوهش حاضمر و انتخماب تلگمرام بمهعنموان بسمتری بمرای بررسمي عمادت مطالعمه،
چهممارچوب نظريمممة اشمماعة نممموآوری راجممرز بممهدلي م دارا بممودن ويژگمميهممايي از قبي م آگمماهي
استفادهكنندگان در پذيرش يا رد نوآوری و انتقال نوآوری از طريق مجراهای مشخص ،بمهعنموان
مبنای طراحي پروتک حاضر در نظر گرفته شد.
گام دوم :در گام بعدی ،برای انتخاب نمونة پژوهش ،پژوهشگران بمهصمورت حضموری بمه
پرديس واحمد خمواهران و بمرادران دانشمگاه فرهنگيمان اسمتان خراسمان جنموبي در طمي جلسمات
جداگانه مراجعه كرده و پمس از كسمب مجموز ،رضمايت و تمايم دانشمجو-معلممان ،گمروههمای
هدف را در دو گروه آزممايش و كنتمرل جمایگمذاری كردنمد .در ايمن مرحلمه از هممة گمروههما
پيشآزمون گرفته شد.
گام سوم :با توجه به اينکه شبکة پيمام رسمان مورداسمتفاده در پمژوهش حاضمر تلگمرام بمود،
گروهي با عنوان كتابخوانهای فرهنگيان ايجاد شد .در گروه ،قوانين و مقرراتي از قبيم احتمرام
به يکديگر و رعايت قانون حق و نشر مطالب درج شد.
گام چهمارم :در ايمن گمام ،پمس از آشمنايي مختصمر بما شمركتكننمدگان گمروه آزممايش،
بهمدت  60دقيقه ،مراح انجام همکاری در گروه تلگرام ارائه شد .در اين جلسه ،دربماره مزايمای
استفاده از شبکههای پيام رسان برای اهداف آموزشمي ،نحموة تبمادل اطالعمات ،و اهميمت مطالعمه
آموزشهايي ارائه شد.
گام پنجم :هر دو گروه آزمايش در گروه كتابخوانهای فرهنگيان بمهعنموان عضمو گمروه
اضافه شدند .اين گروه به ممدت دو مماه فعاليمت داشمت و پمس ار اتممام بمازه ،از هممة گمروههمای
آزمايش و كنترل پسآزمون گرفته شمد .فعاليمتهمای انجمامشمده در بمازة زمماني دو مماه ،ارسمال
كتابها و مقالههمای ممرتبش بما مهمارتهمای خوانمدن ،يادداشمتبمرداری ،انگيمزة مطالعمه ،نحموة
خوانممدن و تمركممز در كممالس درس ،آمممادگي بممرای آزمممون و غيممره بممود .ايممن گممروه ،همچممون
گروههای بحث ،شک گيری و مديريت ميشد.
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اقدامات انجام شده

مراحل

در اين مرحله ،اطالعات الزم درمورد مزايمای اسمتفاده از شمبکه همای پيمام رسمان مبتنمي بمر
آگاه ي

تلفن همراه ،فرصت ها ،تهديد ها و اهميت مطالعه و كتاب خواني ،مهمارت همای خوانمدن بمه
آگاهي دانشجو -معلمان رسانده شد.
ارتباط دانشجو -معلمان از طريق گروه كتاب خوان های فرهنگيمان در كانمال تلگمرام برقمرار

ترغيب

و از اين طريق انگيزش الزم برای مشماركت و فعاليمت آنمان در شمبکه ايجماد شمد .در ايمن
گروه ،از شيوة مشاركتي مبتني بر گروه های بحث و فروم ها استفاده شد.

تصميم

با ارائة اطالعات و آگاهي در خصوص مزايا و فرصت های اين كانال و بسمتر بمه دانشمجو-
معلمان در تصميم گيری و استفاده از اين بستر كمک شد.
در اين مرحله ،اطالعات اوليه ،فايم كتماب همای پيشمنهادی و نشماني سمايت همای دريافمت
كتمماب روی شممبکه در اختيممار مشمماركت كننممدگان قممرار گرفممت و از آنممان خواسممته شممد
كتمماب هممای موردعالقممة خممود را شناسممايي كننممد و در برنامممة مطالعمماتي خممود قممرار دهنممد.

اجرا

مشمماركت فعممال بممه منظممور معرفممي كتمماب همما بممه سمماير اعضممای گممروه ،نقممد كتمماب و بيممان
احساسات خود نسبت به كتماب همای خوانمده شمده از جملمه فعاليمت همايي بمود كمه در ايمن
مرحله انجام و اجرا شد.
در اين مرحله ،انتظار مي رفت تغيير در عادات ،رويمه هما و روش و ممنش دانشمجو-معلممان

تثبيت

و به عبارتي عادت كتاب خواني آنان ايجاد شود و بمه عنموان ويژگمي رابمت ممورد شناسمايي
قرار گيرد.

جدول :5پروتک آموزش در تلگرام

 .1سازماندهي تيم آزمايش دختران و پسران (تعداد  03نفر)
 .5تهية محتوا بر مبنای موضوعهای مرتبش با مهمارتهمای خوانمدن ،يادداشمتبمرداری ،انگيمزة
مطالعممه ،نحمموة خوانممدن و تمركممز در كممالس درس ،آمممادگي بممرای آزمممون و غيممره :برخممي از منممابع
مورداستفاده برای تهية محتوا:
 .1بالدريج،كنت ( .)1034روش های يمادگيری و مطالعمه( ،علمي اكبمر سميف ،متمرجم) .تهمران:
دوران.
 .5رجبي ،محمود و ميردريکوند ،فض اله ( .)1010مهارت های مطالعه :مؤسسمة فرهنگمي هنمری
سيب سرخ نيکان.
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 .0سيف ،علمياكبمر ( .)1014روانشناسمي پرورشمي نموين :روان شناسمي يمادگيری و آمموزش،
تهران :دوران
 .6شفرد ،جيمز اف ( )1013مهارت های مطالعه در دانشمگاه و مدرسمه (فريمده همتمي ،متمرجم).
تهران :رشد
 .0مرحلة بازخورد از گروه آزمايش با سؤالهايي از قبي :
• برای زمان مطالعه چگونه برنامهريزی ميكنيدق
• چه وقتي از شبانهروز را برای مطالعه ترجيح ميدهيدق چراق
• طول زمان مطالعة شما در هر نشست چقدر استق و تحتت رير چه عواملي استق
• در چه شرايطي عملکرد بهتری از نظرِ خواندن و درک داريدق
• چه چيزی ممکن است به خواندن و درک مطلب شما آسيب بزندق
• چه عاداتي برای يادداشتبرداری داريدق
• عملکرد شما در يادداشتبرداری تحتت رير چه عوام و شرايطي استق
• چه عواملي انگيزة شما را برای مطالعه و يادگيری بيشتر ميكندق
• چه عاداتي برای حف داريدق ويژگيهای فمردی شمما بمرای حفم و بمه خماطر سمپردن
مطالب چيستق
• برای بهتر حف كردن چه ميكنيدق
• رفتار و عملکرد شما در زمان امتحانات از چه ويژگيهايي برخوردار استق
 oتوضيح :خواب ،نحوه پاسخ دادن به ترتيمب يما  ،...مطالعمه و ممرور قبم از امتحمان،
طرح سؤال و رفع اشکال ،وضعيت احساسات و عواطف... ،
• در ارتباط با رتفار و عدات مطالعه ،برای حف تندرستي خود چه ميكنيدق
 oتوضيح :تالش برای بهبود عادات مطالعه ،راهنممايي گمرفتن از ديگمران ،اسمتفاده از
برنامة راهنما... ،
 .6ارزيابي بازخوردها :بدين صورت كه تعداد  03نفر شركتكننده در گروه كتابخموانهمای
فرهنگيان موظف بودند به سؤاالت هر جلسه پاسخ بدهند و بر اساس پاسمخ ،مشماركت فعمال
در گروه صورت ميگرفت.

بهمنظور تجزيهوتحلي اطالعات گردآوریشده از شاخصهمای پراكنمدگي (ميمانگين و انحمراف
استاندارد) و برای بررسي فرضية پژوهش از آزمون آماری تي تفاض استفاده شد.
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فرضيۀ اول :استفاده از شبكۀ پيامرسان تلگرام بشر عشادت مطالعشۀ دانششجو-معلمشان
دانشگاه فرهنگيان تأثير مثبت دارد.

برای بررسي فرضية اول ،از آزمون پارامتريک  tمستق روی نممرات تفاضم اسمتفاده شمد.
جدول  ،0ميانگين و شاخصهای توصيفي ديگر را برای نمرات تفاض عادت مطالعمه در هريمک
از گروههای كنترل و آزمايش نشان ميدهد.
جدول  .0شاخصهای توصيفي عادات مطالعة دانشجومعلمان در دو گروه آزمايش و كنترل
گروه

ميانگين

تعداد

انحراف استاندارد

ميانگين خطاي استاندارد

كنترل

- 1 /41

01

11 /10

0 /01

آزمايش

4 /60

03

51 /16

0 /14

همان طور كه نتايج جدول  0نشان ميدهد ،ميانگين نمرات تفاض گمروه كنتمرل برابمر بما -1/41
است كه بيانگر كاهش عادات مثبت مطالعه در مرحلة پسآزمون نسبت به پيشآزممون اسمت ،در
حالي كه ميانگين نمرات تفاض گروه آزمايش برابر با  4/60اسمت كمه نشمان از افمزايش عمادات
مثبت مطالعه پس از مداخله دارد .بهمنظور بررسي ميزان معناداری اين تفاوت از آزممون  tمسمتق
استفاده شد كه نتايج آن در جدول  6آمده است.
جدول  .6نتايج آزمون  tمستق برای بررسي تفاوت ميانگين نمرات تفاض عادات مطالعة دانشجو معلمان
در گروه هاي آزمايش و كنترل

آزمون برابری واريانس
آمارة f

1 /00

آزمون  tمستق (تفاض )

سطح معناداری آمارة Df t

3 /55

فاصلة اطمينان  ٪ 10برای

01 - 1 /01

ميانگين
اختالف
1 /11

اخ تالف

سطح معناداری

حدپايين

حد باال

3 /15

- 11 /04

5 /16

با توجه به يکسان بودن واريانسها ( ،)P = 3/55از آزمون  tمستق بما فمرم برابمری واريمانسهما
استفاده شد .نتايج حاص از بررسي نشان داد كه تفاوت مشاهدهشده بين ميمانگين عمادات مطالعمه
در گروه آزمايش (ميمانگين =  4/60و انحمراف اسمتاندارد =  )51/60و گمروه كنتمرل (ميمانگين =
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 -1/41و انحراف استاندارد =  )11/10از نظرِ آمماری معنمادار نيسمت ( P =3/15و  .)t = -1/01بمر
اين اساس ،ميتوان نتيجه گرفت كه استفاده از شبکة پيامرسان تلگرام تم رير معنماداری بمر عمادات
مطالعة دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگيان نداشته است.
فرضيۀ دوم :استفاده از شبكۀ پيامرسان تلگرام بر عادت مطالعۀ دانشجو-معلمان پسشر
دانشگاه فرهنگيان تأثير مثبت دارد.

بمممرای بررسمممي فرضمممية دوم ،از آزممممون پارامتريمممک  tمسمممتق روی نممممرات تفاضممم

(پيشآزمون–پسآزمون) استفاده شد .جدول  5ميمانگين و ديگمر شماخصهمای توصميفي عمادت
مطالعة دانشجومعلمان پسر را برای گروههای كنترل و آزمايش نشان ميدهد.
جدول  .0شاخصهای توصيفي عادت مطالعة دانشجومعلمان پسر در دو گروه آزمايش و كنترل
گروه

ميانگين

تعداد

انحراف استاندارد

ميانگين خطاي استاندارد

كنترل

- 3 /50

14

0 /61

1 /03

آزمايش

11 /31

15

51 /66

1 /03

همان طور كه نتايج جدول  0نشان ميدهد ،ميانگين نمرات تفاض گمروه كنتمرل برابمر بما -3/50
است كه بيانگر كاهش اندک عادات مثبت مطالعه در مرحلة پمسآزممون نسمبت بمه پميشآزممون
است ،در حالي كمه ميمانگين نممرات تفاضم گمروه آزممايش برابمر بما  11/31اسمت كمه نشمان از
افزايش ميزان متغير پس از مداخله دارد .بهمنظور بررسي ميزان معناداری ايمن تفماوت از آزممون t

مستق استفاده شد كه نتايج آن در جدول  4آمده است.
جدول  .4نتايج آزمون  tمستق برای بررسي تفاوت ميانگين نمرات تفاض عادات مطالعة دانشجومعلمان پسر
درگروه هاي آزمايش و كنترل

آزمون برابری

فاصلة اطمينان  ٪ 10برای

آزمون  tمستق (تفاض )

واريانس
آمارة

سطح

آمارة

f

معناداری

t

1 /16

3 / 336

Df

11 /03 - 1 /05

اختالف

ميانگين

سطح

اختالف

معناداری

- 11 /00

3 /51

بازة پايين

بازة باال

- 03 /13

3 /03

با توجه به عدم يکسماني واريمانسهما ( ،)P = -3/336از آزممون  tمسمتق بما فمرم عمدم برابمری
واريانسها استفاده شد .نتايج حاص از بررسي نشمان داد كمه تفماوت مشماهدهشمده بمين ميمانگين
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(ميممانگين =  -3/50و انحممراف اسممتاندارد =  )0/61از نظممرِ آممماری معنممادار نيسممت ( P = 3/51و
 .)t = -1/05بر اين اساس ،ميتوان نتيجمه گرفمت كمه اسمتفاده از شمبکة پيمامرسمان تلگمرام تم رير
معناداری بر عادات مطالعة دانشجومعلمان پسردانشگاه فرهنگيان نداشته است.
فرضيۀ سوم :استفاده از شبكۀ پيام رسان تلگرام بر عشادت مطالعشۀ دانششجو-معلمشان
دختر دانشگاه فرهنگيان تأثير مثبت دارد.

بمممرای بررسمممي فرضمممية سممموم ،از آزممممون پارامتريمممک  tمسمممتق روی نممممرات تفاضم م

(پيشآزمون–پسآزمون) استفاده شد.

جدول  4ميانگين و ديگر شماخص همای توصميفي نممرات تفاضملي عمادت مطالعمه را بمرای
گروههای كنترل و آزمايش دانشجويان دختر نشان ميدهد.
جدول  .4شاخص های مركزی و پراكندگي نمرات تفاض عادت مطالعه در دختران دو گروه آزمايش و كنترل
گروه

ميانگين

تعداد

انحراف استاندارد

ميانگين خطاي استاندارد

كنترل

- 0 /53

10

54 /11

4 /16

آزمايش

0 /00

11

10 /54

0 /15

همان طور كه نتايج جدول  4نشان ميدهد ،ميانگين نمرات تفاض گمروه كنتمرل برابمر بما -0/53
است كه بيانگر كاهش عادات مثبت مطالعه در مرحلة پسآزمون نسبت به پيشآزممون اسمت ،در
حالي كه ميانگين نمرات تفاض گروه آزمايش برابر با  0/00اسمت كمه نشمان از افمزايش عمادات
مطالعه پس از مداخله دارد .بمه منظمور بررسمي ميمزان معنماداری ايمن تفماوت ،از آزممون  tمسمتق
استفاده شد كه نتايج آن در جدول  3آمده است.
جدول  .3نتايج آزمون  tمستق برای بررسي تفاوت ميانگين نمرات تفاض عادات مطالعة دانشجومعلمان دختر
در گروه هاي آزمايش و كنترل

آزمون برابری واريانس
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فاصلة اطمينان  ٪ 10برای

آزمون  tمستق (تفاض )

fآمارة

سطح معناداری

آمارة Df t

1 /04

3 /50

01 - 3 /11

ميانگين
اختالف
- 4 /00

اختالف

سطح معناداری

بازة پايين

بازة باال

3 /03

51 /53

1 /10
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با توجمه بمه يکسمان بمودن واريمانسهما ( ،)P = 3/50از آزممون  tمسمتق بما فمرم يکسمان بمودن
واريانسها استفاده شد .نتايج حاص از بررسي نشمان داد كمه تفماوت مشماهدهشمده بمين ميمانگين
عادات مطالعه در گروه آزمايش (ميانگين =  0/00و انحراف استاندارد =  )15/54و گمروه كنتمرل
(ميممانگين =  -0/53و انحممراف اسممتاندارد =  )54/11از نظ مرِ آممماری معنممادار نيسممت ( P =3/03و
 .)t = -3/11بر اين اساس ،ميتوان نتيجمه گرفمت كمه اسمتفاده از شمبکة پيمامرسمان تلگمرام تم رير
معناداری بر عادات مطالعة دانشجومعلمان دختر دانشگاه فرهنگيان نداشته است.
بحث و نتیجهگیری
نتايج آزمون تي تفاض تفاوت معنماداری بمر عمادت كتمابخمواني بمين گمروه آزممايش و كنتمرل
دانشجومعلمان پسر و دختر دانشگاه فرهنگيان در نتيجة استفاده از شبکة پيامرسان تلگرام نشان نداد.
اين در حالي اسمت كمه نتمايج برخمي از پمژوهشهمای انجمامشمده حماكي از آن اسمت كمه
شبکههای پيامرسان مبتني بر تلفن همراه برای مقاصد آموزشي و تدريس ارربخش بودهانمد (بمرای
مثممال ،ولتسمميانوز و كيمممونز5315 ،؛ گممای)5315 ،؛ همچنممين ،نتممايج برخممي ديگممر از پممژوهشهمما
استفاده از اين شمبکههما را در زمينمة يمادگيری و ارتباطمات علممي ممؤرر دانسمتهانمد (بمرای مثمال،
گممرازد ،اسممتيوز و ويلممک5315 ،؛ چممن و بريممر5315 ،؛ تريمماكيوگلو و ارزوروم 5313؛ كممالينز و
هايد5313 ،؛ كِركاپ5313 ،؛ توماس و توماس5315 ،؛ موران ،سيمن و تينتي كمين5311 ،؛ ابنمر و
همکاران5313 ،؛ لستر و پريني ،5313 ،ليو5313 ،؛ رابلير و همکاران.)5313 ،
با توجه به همسو نبودن نتيجة اين پژوهشهما بما پمژوهش حاضمر ،مميتموان فرهنم

سمازی

زمينة استفاده از اين شبکه ها در بافت دانشگاه فرهنگيان برای مقاصد آموزشمي را يکمي از داليم
احتمالي قلمداد كرد .به نظر ميرسد دانشگاه فرهنگيان عليرغم نقمش و رسمالت خمود بمر مبنمای
اساسنامة مصوب سمال  1013در ايجماد تحمول و نموآوری و اسمتفاده از فنماوریهما و نموآوریهما
نتوانسته است آنطور كه بايد در شيوههای تدريس و آمموزش اسمتفاده از بسمترها و فرصمتهمای
محمميش مجممازی را در ميممان دانشممجومعلمان فرهنم

سممازی كنممد .ازايممنرو ،بممه نظممر ممميرسممد در

خصوص شک گيری تدريجي اين فرايند در ميان اين دانشجويان بهعنوان معلممان آينمده ،بايسمتي
گام های جدی برداشته شود .اين در حالي اسمت كمه همر دو گمروه آزممايش پمژوهش حاضمر بمر
موضوع عدم فرهن

سازی و ايجاد بستر مناسب در دانشگاه فرهنگيان ت كيد داشتند.
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( )5330مرتبش دانست .به نظر ميرسد مشاركتكنندگان اين پژوهش هنوز بمه ايمن بماور نرسميده
بودند كه شبکههای پيمامرسمان تلفمن هممراه مميتواننمد محميش و بسمتری مناسمب بمرای مطالعمه و
خواندن باشند .احتماالً عدم آگاهي از مزايمای اسمتفاده از محميش مجمازی در بمين بافمت پمژوهش
دلي ديگری است كه دانشجو-معلمان هنوز به اين باور نرسيدهاند كه ميتوانند از اين بسمتر بمرای
ارتقای مطالعه و دانش استفاده كننمد .شمايد دانشمجو-معلممان از مزايمای ايمن محميش بمرای تبمادل
اطالعات و مقاصد آموزشي اطالعات و آگاهي چنمداني نداشمتند .هرچنمد آمموزشهمای الزم در
اين زمينه ارائه شد ،اما پذيرش نوآوری بر مبنای نظرية اشماعه نموآوری راجمرز فراينمدی زممانبمر
است و نياز به زمان و تصميمگيری دارد كه شايد طوالني بودن زمان اجرای پژوهش مميتوانسمت
كمک بيشتری در اين زمينه كند .همچنين ،بهخاطر اينکه دانشجويان دانشگاه فرهنگيمان در مقطمع
كارشناسي هستند و هنوز آنطور كه بايد به كابردهای آموزشي شبکهها واقف نيستند.
يکي ديگر از موارد مهم ديگر كه در مباحث گمروه تلگراممي كتمابخموانهمای فرهنگيمان
مشاهده شد ،اين بود كه برخي از كال سها مبتني بر جزوه بموده و دانشمجويان موظمف بمه شمركت
ال برخمي از اسماتيد ايمن دانشمگاه در شميوههمای
در آزمون بر مبنای همان جزوه هما هسمتند .احتمما ً
آموزشي چندان تمايلي به استفاده از منابع متنوع و بهتبع آن آموزش تفکر تحليلمي بمه دانشمجويان
نداشتند .البته ،كمانگيزه شدن دانشجويان در سالهای اخير نيز ميتواند دليلي ديگمر باشمد .بمه همر
حال ،به نظر ميرسد نظام آموزشمي دانشمگاه و در رأس آن اسماتيد نقشمي كليمدی و محموری در
تشويق و ايجاد انگيزة استفاده از منابع متنوع و الکترونيکي در ميان دانشجويان دارند.
از سوی ديگر ،برخي ديگمر از پمژوهشهما نتمايج متفماوتي درممورد اسمتفاده از شمبکههمای
اجتماعي مجازی را در دانشگاهها نشان ميدهند كه همسو با نتيجة پژوهش حاضر اسمت .احممدی
( ،)1014سممليمان و نيمم ( ،)5331ايممردم ( )5310و حسممنزاده ،حريممری و گليمموری ( ،)1013و
قاضيزاده و جهانشاهي ( ) 1013از جملمه پژوهشمگراني هسمتند كمه نشمان دادنمد گمروه ابزارهمای
كتاب و كتابخواني كمترين ميزان استفاده در ميان كاربران داشته و شمبکههمای اجتمماعي بيشمتر
از آنکه به عنوان منبع جدی خواندن محسوب شوند بهمنظور اطالعرسماني و كسمب خبمر اسمتفاده
شدهاند ،و همچنين استفاده از شبکههای اجتماعي و بهطور كلمي اينترنمت و رايانمه را عماملي مهمم
در كاهش سطح مطالعة دانشجويان و دانشآموزان ميدانند.
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هرچند نتايج پژوهش حسنزاده ،حريری و گيلوری ( )1013نشان داد كه اسمتفاده از مموارد
فوق مطالعة درسي را كاهش اما مطالعة غيردرسي را افزايش ميدهد ،امما بيشمتر كماربران حضمور
در شبکههای اجتماعي را عام بازدارنده از مطالعه عنوان ميكنند .نتمايج ايمن پمژوهش حماكي از
آن است كه شبکههای اجتماعي مميتواننمد رسمانهای كارآممد و سمودمند بمرای تبمادل اطالعمات
علمي و درسي باشند.
ازاينرو ،استفاده از شبکههای پيامرسمان تلفمن هممراه بمهمنظمور تبمادل كتماب و مقالمههمای
علمي دارای اهميت قاب توجهي است كه الزم است بيشمتر ممورد توجمه و بررسمي قمرار گيمرد ،و
اين امر خود نوعي بسترسازی ترويج كتابخواني است كه نبايد اهميت آن ناديده گرفته شود.
( )5314ت ييمد

نکته مهمي كه در نتايج پژوهش ناصری و نموروزی ( )1010و ليمو و هانم

شده اسمت ،حماكي از آن اسمت كمه اينترنمت خوانمدن تعماملي ،گسمترده و سمطحي را افمزايش و
خواندن متمركز و عميق را كاهش ميدهد .مواردی از جمله خواندن سطحي و كمم عممق ،ممرور
و تورق و خواندن انتخابي از جمله چالشهای خوانمدن از طريمق شمبکههمای پيمامرسمان مبتنميبمر
تلفن همراه بوده است .لذا ميتوان يکي از دالي ديگر عدم ت ييمد معنميداری پمژوهش حاضمر را
در شک گيری خواندن سطحي دانست كه نتوانست عادت كتابخواني دانشمجو معلممان را در ايمن
بستر ايجاد نمايد.
بنابراين ،علي رغم مزايای زيادی كه استفاده از شبکههای اجتمماعي بمهعنموان بسمتری بمرای
تبادل علمي و انتقال اطالعات دارد ،استفاده از اين بستر برای مطالعه و كتابخواني عميمق معمايبي
از قبي نياز به تمركز زياد ،دارا بودن خطاهای خواندن بيشتر ،خسمتگي چشمم و سمردرد دارد كمه
نتايج پژوهشهای توييت و منگن ( )5316و جئون

( )5315آن را ت ييد كردند.

پژوهش حاضر با هدف تعيين ت رير اسمتفاده از شمبکة پيمامرسمان تلگمرام بمر عمادت مطالعمة
دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگيان استان خراسان جنوبي بر اساس نظرية راجرز انجام شد.
نتايج اين پژوهش نشان داد اگرچه شبکههای پيامرسان مبتنمي بمر تلفمن هممراه قابليمتهمای
زيادی در تبادل اطالعات ،اهداف آموزشي ،توسعة خدمات و ترويج فرهنم

مطالعمه دارنمد ،در

پژوهش حاضر ت ريری بر ايجاد عادت مطالعه دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگيان نداشمت .بمه نظمر
ميرسد بهدلي برخوردار نبمودن دانشمجو-معلممان از دانمش و آگماهي اسمتفاده از ايمن شمبکههما،
آنها مهارت موردنياز در استفاده از اين بستر را برای ترويج و توسعة عمادت كتمابخمواني هنموز
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دشوار ميبينند تا جايي كه نياز به آموزش سماختيافتمه در ايمن زمينمه بمهعنموان ملزوممات اصملي
توانمندسمازی دانشمجو -معلممان در اسمتفاده از ايمن بسمتر بمرای مطالعمه و تبمادل اطالعمات علممي
برجسته شد.
در مجموع ،همان طور كه مشاهده ميشود ،پيشينهكماوی نظريمههما و پمژوهشهما جايگماه و
اهميت مطالعه را در ميمان دانشمجو -معلممان دانشمگاه فرهنگيمان برجسمته كمرد كمه در ايمن ميمان،
استفاده از بستر شبکههای پيامرسان ميتواند در شک گيری ،توسعه و ارتقای آن مفيد واقع شود.
نتممايج پممژوهش نشممان داد اسممتفاده از شممبکة پيممامرسممان نتوانسممته اسممت در عممادات مطالعممة
دانشجويان مؤرر واقع شود؛ ازاينرو ،پيشنهاد ميشود اسمتفاده از شمبکههمای پيمامرسمان بمهمنظمور
ارتقای عادات مطالعه با احتياط و برنامه ريمزی كامم صمورت گيمرد تما اطمينمان از احتممال تم رير
افزايش يابد .برای زمينهسازی ت رير شبکههای پيامرسان ،اقدامات زير پيشنهاد ميشود:
 .1انتظار ميرود تالش بمرای فرهنم

سمازی در اسمتفاده از شمبکههمای پيمامرسمان از طريمق

برگزاری كارگاههای آموزشي در اين زمينه ت ريرگذار باشد.
 .5پيشنهاد ميشود تشويق و آگاهيرساني ترويج مطالعه و كتابخواني از طريق شمبکههمای
پيامرسان تلفن همراه توسش اساتيد دانشگاه فرهنگيان به دانشجويان صورت پذيرد.
 .0پيشنهاد مي شود اسماتيد در ارائمة منمابع درسمي اسمتفاده از منمابع الکترونيکمي متنموع را بمه
دانشجويان توصيه كنند.
منابع
احمدی ،اسماعي ( .)1014شبکههای اجت مماعي اينترنتمي و خوانمدن :شمناخت مزايما ،معايمب و راهکارهمای
ارربخشي .تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي. 030-056 ،)6(50 ،

پردل ،فاطمه ( .)1010اتخاذ استاندارد ابردادهای پرميس در منابع رقومي كنسرسيوم محتوای ملمي بمر اسماس
مؤلفههای نظرية اشاعة نوآوری راجرز (پاياننامة كارشناسيارشد) .دانشگاه بيرجند ،بيرجند ،ايران.
حسنزاده ،سودابه؛ حريمری ،نجمال؛ و گيلموری ،عبماس ( .)1013تم رير اسمتفاده از شمبکههمای اجتمماعي بمر
وضعيت مطالعة نوجوانان :مطالعة موردی دانشآموزان مقطع متوسطة ممدارس دخترانمة سمما در شمهر
تهران .تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي.00-61 ،)1(56 ،
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خرازی آذر ،زهرا؛ دادگران ،محممد؛ و دبلشمکي ،فرحنماز ( .)1014نقمش شمبکههمای اجتمماعي بمر تمرويج
فرهن كتابخواني (مطالعة موردی :دنبالكنندگان صفحة كتابدوني در شبکة اجتماعي اينستاگرام).
راهبرد اجتماعي فرهنگي.506-533 ،)55(4 ،
رضايي ،مسعود ( .)1011نظريههای رايج دربارة پذيرش فناوریهمای اطالعمات و ارتباطمات .پمژوهشهمای
ارتباطي.10-40 ،)6(14 ،
فيشمر ،كمرن ،ای؛ اردلمز ،سماندا؛ و ممک كچنمي ،لمين ( .)1013نظريمههمای رفتمار اطالعماتي( .فيممروزه زارع
فراشبندی ،محسن زينالعابديني ،غالم حيدری و ليال مکتبفرد ،مترجمان) .تهران :كتابمدار (نشمر ارمر
اصلي .)5330
قاضمميزاده ،حميممد؛ و جهانشمماهي ،زليخمما ( .)1013بهممرهگيممری از شممبکههممای اجتممماعي توسممش كمماربران
كتابخانههای عمومي مطالعة موردی :كتابخانههای عمومي شهرستان تنکابن .تحقيقات اطالعرسماني و
كتابخانههای عمومي.161-143 ،)1(56 ،
كرمي ،ابوالفض ؛ و شاهزيمدی ،فاطممهالسمادات ( .)1010پرسمشناممة عمادتهمای مطالعمه ( .)PSSHIرشمد
آموزش مشاور مدرسه.01-40 ،)0(11 ،
كوشان ،محسن؛ و حيمدری ،عبماس ( .) 1010بررسمي عمادات مطالعمة دانشمجويان دانشمکدة علموم پزشمکي
سبزوار .مجلة دانشکدة علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار.111-110 ،)6(10 ،
ناصری ،زهرا؛ و نوروزی ،عليرضا ( .)1010ت رير محيش ديجيتمال بمر عمادات و روشهمای خوانمدن جوانمان.
تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي.553-510 ،)5(55 ،
نظممری شمماكر ،حسممين؛ فممتح تبممار فيروزجممايي ،كمماظم؛ و كرامتممي ،محمدرضما ( .)1013بررسممي رابطممة بممين
عادتهای مطالعه و خودكارآمدی تحصيلي با عملکرد تحصيلي دانمشآمموزان پايمة سموم راهنممايي
شهرستان باب  .فصلنامة علوم تربيتي.31-01 ،)10(6 ،
نوذر ،سمانه؛ و حاجي زينالعابديني ،محسن ( .)1015بازانديشي در مفاهيم مطالعمة كتماب و سمنجش سمرانة
مطالعه .كتاب ماه كليات.01-03 ،)6(14 ،
وليزاده ،بهناز؛ رضائي شريفآبادی ،سعيد؛ و دوالني ،عباس ( .)1014بررسي نقش شبکة اجتماعي موبايلي
تلگرام در توسعة خدمات كتابخانههای دانشگاهي .كتابداری و اطالعرساني.01-51 ،)1(53 ،
هاشميان ،محمدرضا؛ و هاشميان ،عليرضا ( .)1010مقايسة عادتهای مطالعة دانشجويان كتابمداری دانشمگاه
اصفهان و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان .آموزش در علوم پزشکي.303-301 ،)1(16 ،
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