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Abstract

Purpose: The excessive use of social networks can cause serious social harm. Study 

is one of the ways to fill leisure time. The purpose of this study was to investigate the 

role of the library in reducing social pathology caused by the effects of social 

networks on female users of the libraries of Qom University of Medical Sciences. 

Methodology: The research method was descriptive-analytic and data gathering tool 

was Yang's Internet addiction standard questionnaire.The statistical population 

included 9564 female users of Qom University of Medical Sciences libraries in 

2017.According to Morgan's table, 369 people were selected as sample. Data analysis 

was done by descriptive statistics, inferential statistics and SPSS-20 software. 

Findings: The results of this study showed that the negative Pearson correlation 

coefficient between the role of libraries in reducing social damages caused by social 

networks in moderating variables (-346/), family stress (-297/, Crisis of identity (-

248/), dimming religious-social values (-0.072), and vulnerable friendships (-0.442). 

Also, the results of regression test showed that the role of libraries in reducing 

modality, family stress and identity crisis of all three with significant level (Sig = 

0/000) is significant. 

Conclusion: Results show that use of libraries, study and spending time in this 

environment, play a significant role in reducing fashionism, identity crisis, family 

tension, diminishing socio-religious values and vulnerable friendships. As a result, it 

is necessary for the authorities to take the necessary measures to create a culture and 

encourage users to use the library instead of joining social networks. 

Keywords: Social Networks, Social Pathology, Women, Library, Qom University of Medical 

Sciences. 
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 چکیده

های اجتماعی در کاربران زن های اجتماعی زنان ناشی از تأثیرات شبکهپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کتابخانه در کاهش آسیب :هدف

 است.های دانشگاه علوم پزشکی قم عضو کتابخانه

جامعه  یانگ بود.تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت  -فیتوصی پژوهش روش شناسی پژوهش:روش

های آمار توصیفی، شاخصتوسط ها عنوان نمونه انتخاب شدند. تحلیل دادهنفر به 954کاربر زن بودند که با جدول کرجسی مورگان  4659آماری، 
 انجام شد. SPSS-20افزار آمار استنباطی و نرم

های های اجتماعی ناشی از شبکهدر کاهش آسیب هانتایج پژوهش نشان داد که تأثیر ضریب همبستگی پیرسون میان نقش کتابخانه :هایافته

( و -/.227) یعاجتما-های دینیرنگ شدن ارزش(، کم-/.792) تیهو(، بحران -/.742) یخانوادگ(، تنش -/.995) ییمُدگرااجتماعی در متغیرهای 
در کاهش مُدگرایی، تنش خانوادگی  ها( منفی بود. همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که تأثیر نقش کتابخانه-/.297) ریپذهای آسیبدوستی

 دار است.معنی (Sig=0/000) یدارو بحران هویت هر سه با سطح معنی

مُـدگرایی، بحران ها، مطالعه و گذراندن وقت در این محیط، نقش بسزایی در کاهش کتابخانهاستفاده از  نتایج نشان داد که :گیرینتیجهبحث و 

پذیر دارد. درنتیجه ضروری است مسئوالن، اقدامات الزم به های آسیباجتماعی و دوستی -های دینیرنگ شدن ارزشهویت، تنش خانوادگی، کم
 های اجتماعی به کار بندند.جای عضویت در شبکهه استفاده از کتابخانه بههدف فرهنگ سازی و تشویق کاربران ب
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 مقدمه
امروزه به دلیل اهمیت یافتن اطالعات و ارتباطات و تغییر در 

انتقال و ایجاد آن، جهان وارد عصر جدیدی شده است که  ةشیو
یاد  ایشبکه ةتعاقب آن جامعاطالعاتی و م ةاز آن با نام جامع

 زمانیهمهو  جاییهمهکه نمود آن حضور  ایجامعهشود. می
 (2112) مخابرات، جهانی اتحادیه اعالم اساس بر اینترنت است.

 پنج طی در توسعهدرحال کشورهای در اینترنت کاربران تعداد
 در اینترنت به آنالین مردم دوسوم و شده برابر دو گذشته سال

 از همچنین، .کنندمی زندگی توسعهدرحال کشورهای در هانج
 31 کنند،نمی استفاده اینترنت از هنوز که نفری میلیارد 3.9

 نرخ .کنندمی زندگی توسعهدرحال کشورهای در هاآن درصد
 نحوی به یافته افزایش شدتبه شبکه اینترنت از استفاده رشد
 نرخ باالترین جتماعیا یهاشبکه در محتوا دریافت و ارسال که
 هرماه در ویدئو ساعت میلیارد 6 از بیش مثال، طوربه. دارد را

 پدیاویکی سرویس همچنین. شودمی مشاهده کاربران توسط
 بیش و بوده سرویس ترینپرمخاطب عنوانبه( علمی دانشنامه)

 زبان 212 قالب در 2119 سال انتهای تا موضوع میلیون 91 از
استفاده از کاربران آنالین اینترنت  آمار ست.ا شده رسانی بروز

روند  ةدهندنشان ایرانو  توسعهدر حال در جهان، در کشورهای 
جهان از ی مردم افزونی استفاده هر دمو  ایلحظهصعودی، هر 

هر به ازای  2113سال اینترنت است. این روند جهانی که در 
نفر  21به  2112سط سال نفر بوده در اوا 12کمتر از  نفر 11

 .رسیده است
( در تحقیق خود چنین 1932) مرادی و جادری ،یمرتضو

 هایرسانه ترینمهم از یکی عنوانبه اینترنتبیان کرده که 
ها کتابخانه کارکردهای با ارتباط در همگان دسترس در فراگیر

در  منفی و مثبت پیامدهای وسیله این است قرارگرفته
 .گذاردمی برجای تربیت و یمتعل، اقتصاد ،فرهنگ هایحوزه

 به را ارتباطات از جدیدی قالب اجتماعی یهاشبکه و اینترنت
 کسب به توانمی از آن استفاده با که کرده معرفی انسان

 .یافت دست فراغت اوقات پرکردن دیگران با ارتباط ،اطالعات
 روی بر اینترنت از استفاده و اجتماعی هایشبکه در حضور
 .گذاردمیم مستقی تأثیر فرد ررفتا و نگرش

یک شبکه اجتماعی، سایت یا مجموعه سایتی است که به 
ی ها، افکار و فعالیتهایمندعالقهکاربرانی که دوست دارند 

خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند و دیگران هم با آنان 
ی اجتماعی هادهد. شبکهمیبه اشتراک بگذارند، این مکان را 

یی که کاربردهای معمولی و غیرتجاری دارند، هاآنبه خصوص 
 طوربهیی در دنیای مجازی هستند که مردم خود را هامکان

کنند و ارکان برقراری ارتباط بین خود و هم میمعرفی  خالصه

 کنندمیفراهم  موردعالقهی مختلف هافکرانشان را در زمینه
 (.سایت دیوب)

 کارکرد مجازی اجتماعی یهاشبکه ایجاد اساس گرچه
 امروزه آنچه اما ،بوده بخشیگاهیآ و رسانیدر اطالع آن مثبت
 پذیرفت باید .است غیرازآن چیزی است مواجه آن با ما جامعه
 اجتماعی و فرهنگی بافت از تأثیرپذیری بدون هر ابزاری تولید

 آن فرهنگ انتقال ،جهانی در سطح آن ورود و بود نخواهد آن
( 9193خجیر ) .داشت خواهد پی در را طنقا سایر به سرزمین

 سرگرم هدف با مجازی اجتماعی یهاشبکهبیان کرده که 
 سازدمی دورو مطالعه  صمیمانه فضای از را آنان کاربران سازی

 سبب که ایرانی -اسالمی باورهای و هاارزش پانهادن زیر با و
 این .دارند پی در را آن تزلزل باشندمی ایرانی خانواده استحکام

 جوامع برای غربی کشورهای پیشنهادی نسخه هاشبکه
 و ندارد اهمیتی در آنان خانوادگی روابط که هستند بودنشان

 و برندسر می به در تنهایی فردگرایی سلطه دلیل به افراد
بر  مهلک ایضربه در کشورمان کاربرد همان با از آن استفاده
 ،روابط سردی ،خیانت ،اعتمادیبی که است کانون این پیکره
 ،اخالقی ابتذال و انحراف ،افراد پرخاشگری و آن به اعتیاد
، کاذب نیازهای یافتن و ارزش غربی زندگی سبک ترویج

در  را هااز آن سوءاستفاده و افراد خصوصی حریم شدن شکسته
 .دارد یپ

 و گپ فضای بودن قالب دلیل به اجتماعی یهاشبکه
 در گفتمانی فرهنگ ودنب دارشهیر دیگر طرف از و گفتگو

 مورد مجازی، یهارسانه سایر از بیش اندنتوانسته کشور ما
 این. است افزایش روبه هاآن از استفاده و گیرند قرار توجه
 جهت در توانندمی ارتباطی یهاشبکه سایر مانند نیز هاشبکه
 مجازی اجتماعی یهاشبکه. شوند گرفته کارب منفی و مثبت
 گریبانگیر همچنان از آن ناشی هایآسیب اما نددار زیادی فواید

 .است شده هاخانواده و جامعه کلی طوربه و جوانان ،نوجوانان
ی اجتماعی با مدیریت، نظارت و کنترل داخلی در هااگر شبکه

شود،  اندازیراه بومی خودمانکشور با شرایط فرهنگی و 
ی اجتماعی اهتواند مفیدتر و تأثیرگذارتر از شبکهمی مراتببه

باشد. اکنون بسیاری از مباحثی که  ترییتوهم چون فیسبوک و 
و  میشود، با فرهنگ دینی، اسالمطرح می توییترو  در فیسبوک

 یهاشبکه منفی کارکردهای ازجمله .ایرانی ما همخوانی ندارد
 اخبار، و شایعات سریع ترویج و گیریشکل مجازی؛ اجتماعی
 افراد، خصوصی حریم نقض شبهات، القای و دینی ضد تبلیغات

  هویت، بحران اجتماع، واقعی یهامحیط از ماندن دور و انزوا
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حامدی . است روانی و سیاسی یهاآسیب و هاشبکه به اعتیاد
 المللیکنفرانس بیندر  ایمقاله( در 9193) حامدی نسب ،نسب

 روانی بعد در اجتماعی یهاشبکهمهندسی کامپیوتر گفته که 
 مجازی یهاهویت گیریشکل و هویتی پذیریانعطاف به منجر
 هایدولت تضعیف به منجر سیاسی بعد در و شودمی جدید
 و افراد سیاسی مشارکت کاهش و سیاسی اطالعات اشاعه ملی،
که باعث  هاسراچهاستفاده از اینترنت و برخی . شودمی هاگروه

شده و با  تعامل افراد در قالب چارچوبی خاص است، اگر کنترل
مثبتی داشته و سبب تقویت ارتباطات  تأثیراتشناخت باشد، 

شود؛ زیرا تبادل اطالعات آزاد همواره به دنبال روابط آزاد و می
در چارچوب مشخص بوده و از نظر تاریخی نیز انسان همواره 

از  .تبه دنبال حصول روابطی مبتنی بر تبادل اطالعات بوده اس
توان به می عی بر ابعاد مختلف زندگیی اجتماهاشبکه تأثیرات

 موارد زیر اشاره کرد:

هویتی  ،هویت افراد در اجتماعات مجازی :زداییهویت
محلی، کشور، فرهنگ  و یبومدیجیتال است و سرزمین، زبان 

کنند؛ میملی و نژاد، هویت افراد را در اجتماعات مجازی تعیین ن
ت مختلف افراد بلکه منافع مقطعی، محدود و در حوزه موضوعا

 .سازدمیرا  هاآنکند و هویت میرا دور هم جمع 

ی فضای مجازی، گسترش هاویژگی ترینمهماز  :انزواطلبی 
 یعموماهمیت فرد و حیطه خصوصی در برابر جمع و حوزه 

توانند در می. افراد در فضای مجازی در عین حال که است
خود را جدا از توانند میی مختلف حضور داشته باشند؛ هاگروه

دیگران و تنها نیز حس کنند. نبود مراتب قدرت در فضای 
شود فردیت افراد در جمع حل نشود. در میمجازی، باعث 

عواملی  تأثیرجهان واقعی، قدرت انتخاب افراد، همواره تحت 
چون جبر مکان، زمان، فرهنگ، حکومت و... محدود بوده است؛ 

توانند در میندارد و افراد  اما در جهان مجازی این مرزها وجود

 .مقیاس جهانی دست به انتخاب بزنند

ی فردی شدن و مبتنی بر تعامل های جدید، رسانههارسانه
بیش از  هاانسانشوند میفردی انسان ـ رایانه هستند و موجب 

از زمینه  کمکمشده و  تحرککمگیر، منزوی و پیش گوشه
 گیریشکل ،گریدعبارتبهعملی زندگی خود دور شوند. 

شود که اجتماعات در میاجتماعات در فضای مجازی، موجب 
شود. این بدان  تیاهمیبو  رنگکم جیتدربهجهان واقعی، 

شود و میمعناست که منبع هویت بخشی افراد، متکثر و متنوع 
به همین جهت هویت ملی و انسجام اجتماعی یک جامعه 

 .شودمیتضعیف  جیتدربه

ی اجتماعی مجازی، شکل هاآمدن شبکه با :فردگرایی 
جدیدی از زندگی در فضای مجازی شکل گرفت و روابط میان 

بر  یانکاررقابلیغ تأثیرافراد با شکل سنتی آن، فرق کرد و 
ی اجتماعی، یکی از هاروابط اجتماعی برجای گذاشت. شبکه

هستند که مخاطبان بسیاری، به خصوص  هاپرطرفدارین رسانه
ی تعاملی و ایجاد بستر برای ایجاد هان دارند. ویژگیاز قشر جوا

ی هاروابط اجتماعی، از دالیل مورد استقبال واقع شدن شبکه
یی که در اختیار کاربران هابا قابلیت هااجتماعی است. این شبکه

اولویت اول کاربران اینترنت تبدیل  2دهند، به میخود قرار 

 .اندشده

در ارتباط است و عالیق خود  فرد با طیف وسیعی از افراد
گذارد. افراد در میبه اشتراک  های مختلف را با آنهادر زمینه

توانند هویتی کامالً دلخواه داشته باشند میی اجتماعی هاشبکه
و بر پایه همان هویت دلخواه، ارتباط مجازی خود را با دیگران 

، اما سبب گراستجمع هاگسترش دهند. ظاهر این شبکه

 .شودمیرایی افراد فردگ

امروزه تغییرات فرهنگی موجب شده که مردم ترجیح دهند 
هم با جهان پیرامون خود  ایگستردهدر عین تنهایی، ارتباطات 

کنند. میی اجتماعی این خواسته را فراهم هاداشته باشند. شبکه
و خدمات مختلفی که در اختیار  هابا سرویس هااین شبکه

دهند، موجب تأثیرگذاری بیشتر بر زندگی میبران خود قرار رکا
شوند، کارکردهای میو جامعه و نیز رفتارهای اجتماعی  هاآن

گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی دارند 
ی چهره هاو به گفته متخصصان ارتباطات، بیش از پیش رابطه

 .دهندمیبه چهره را کاهش 

ی اجتماعی به هاشبکه ژهیوبهتی ی اینترنهامحیط :روابط آزاد
اینترنت به  .انجامد، روابطی با هویت جدیدمیگسترش روابط 

بخشد، نظارتی، همچون نظارت دنیای میافراد هویتی نامعلوم 
شود که میواقعی هم بر آن حاکم نیست و همین خود، باعث 

 افراد دچار نوعی آزادی روابط شوند.
 هارد آنالین دیگری، تعدیزنان نسبت به هر ف :استرس زنان

اغلب قربانی  هاکنند. آنمیی بیشتری را تجربه هاو ظلم
ی آنالین هستند و های سایبری و آزار و اذیتهامزاحمت

نفر نباشند( احساس  هاهزاران تن از زنان جوان )اگر میلیون
توان هیچ کاری در این زمینه انجام داد. البته میکنند که نمی

در آن نگاه به زنان جوان کاماًل جنسی است،  در فرهنگی که
نیست که وقتی به زنان جوان ابزاری را برای  زیبرانگتعجباین 

از آن ابزار در همان مسیر  هادهند، آنمیتعیین هویت خودشان 
هایی که علیه زنان در فضای استفاده کنند. اکثر اوقات خشونت

شود که موجب به میباعث استرس  تنهانهاینترنت وجود دارد، 

 .شودمیوجود آمدن صدمات روانی و احساسی جدی نیز 
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توان به میی اجتماعی را های روانی شبکههاکلی آسیب طوربه

 :کرد بندیتقسیمچهار دسته 

 احساسات کاهش .1
 گراییمتن. 2

 هویتی پذیریانعطاف. 9
 های جایگزیندریافت .3

مهمترین از یکی  عنوانبهی اجتماعی از سویی هاشبکه
برای  یتوجهقابلامکانات تعاملی که ی اجتماعی هارسانه

کاربران اینترنتی فراهم کرده و در افزایش مشارکت شهروندان 
با  ها، از سوی دیگر این شبکهاندبودهها مؤثر در برخی فرآیند

هایی هم چون حریم خصوصی، در حوزه یاگستردهی هاآسیب
استفاده از کودکان، دزدی وء، اعتیاد مجازی، سرایتکپی

. چالش اندبودهمواجه  چنینیایناطالعات و هویت و مواردی 
مباحثی است که همواره درباره  ترینمهمحریم خصوصی، از 

ی اجتماعی مطرح بوده است. کاربران اینترنتی در این هاشبکه
بخشی از اطالعات شخصی خود را در اینترنت منتشر  هاشبکه

 .به همراه داشته باشد هاتواند خطراتی برای آنمیکنند که می

از  توجهیقابلشبکه اجتماعی، حجم  یهاتیساوب
اطالعات شخصی کاربران را در اختیار دارند و امکان 

از این اطالعات،  های تجاری و دولتهاسوءاستفاده شرکت
ست. های اصلی مطرح شده درباره این شبکههاهمواره از دغدغه

عرصه ارتباطات سیاسی را نیز متحول  چنینهم هااین شبکه
ی های کاربران در حوزه سیاسی در شبکهها. فعالیتاندکرده

اجتماعی، بر وقایع سیاسی در دنیای واقعی مؤثر بوده است. در 
 توجهقابلی اجتماعی هانیز شبکه المللبینحوزه ارتباطات 

که های شرقی مانند چین و روسیه هستند و برخی کشور
دغدغه حفظ فرهنگ ملی برایشان اهمیت دارد، با تقویت 

کاربرانشان را از  اندکرده بومی تالشی اجتماعی هاشبکه
ی هاکه در مالکیت شرکت المللیبینی اجتماعی هاشبکه

بر  چنینهمی اجتماعی ها. شبکهدور کنندهستند،  آمریکایی

 .اندبودهعرصه اقتصاد نیز مؤثر 

ی اجتماعی امکان هاشبکهحوزه،  ایتسوببه نقل از 
 تصوریغیرقابل طوربهرا در سراسر جهان  هاانساناتصال 

. با این همه برخی از متخصصان فناوری، انددادهافزایش 
ی هاگویند کاربران شبکهمیان و روان شناسان شناسجامعه

اجتماعی نسبت به دیگرانی که در آن حضور ندارند یا بهره 
، حتی اندشده ترفتهیخودشبرند تنهاتر و می از آن تریکم

 .کندمیروحی هم کاربران را تهدید  و یجسمی هابیماری

در گزارش مفصلی از کارگروه وزارت اطالعات و ارتباطات 
 ایراندر ز اینترنت روند افزایش میزان استفاده اچنین آمده که 

ه این نفر بود ک 111هر به ازای نفر  12از  کمتر ،1912در سال 
این روند رو به افزایش  .نفر رسیده است 22عدد به حدود 

استفاده از اینترنت، در کنار نرخ نفوذ تلفن همراه متصل به 
رشد ) رانیاو  توسعه حال دراینترنت در جهان، در کشورهای 

و  توسعهدرحالدر کشورهای  ،نفوذ اینترنت همراه در جهان
 2112نخست سال ة تا نیم 2112 هایمهر و مومطی  ایران

فرهنگی جدید و متحول  ةحدود دو برابر شد( نشان از جامع
ی نوظهور دارد. یکی از های نوین و رسانههامبتنی بر فناوری

ی های اجتماعی و تکنولوژیهارسانه، هااین ابزار ترینمهم
 یافزارهانرمی اجتماعی مجازی و هاشبکه ژهیوبهمبتنی بر آن 

 لفن همراه هستند.ت رسانپیام
ی خانگی، نوت بوک، های اجتماعی به همت رایانههاشبکه

 ایرانیجهانی ة ی همراه هوشمند در جامعهاتبلت و گوشی
کرده  ایشبکه یهرا وارد جامع ایرانی ةفراگیر شده است و جامع

در 1پیو ی مرکز تحقیقات های پژوهشهااست. آخرین یافته
ی هانگر رشد چشمگیر شبکهکشور جهان، بیا 21آمریکا و 

تلفن همراه در سطح جهان است. این  افزارهاینرماجتماعی و 
روند  2112تا پایان  2112حاکی است که از سال  هایافته

کشورها میانگین در بین  طوربهی اجتماعی هااز شبکه استفاده
درصدی داشته است. این روند رشد در خصوص  62 رشد
 درصدی بوده است. 29 ،ن همراهتلف افزارهاینرم

انجام نشده  باره در این میتحقیقات رس ایراندر  اگرچه
 31دولت در خصوص ضریب نفوذ  میرساست، اما آمارهای 

میلیون تلفن  91درصدی تلفن همراه در کشور، وجود 
 مندندبهرههوشمندی که از خدمات اینترنت نسل سوم و چهارم 

بیانگر  تلگرام افزارنرمار زیاد و فعال در کاربر بسی و حضور
ی نوظهور و هادر این رسانه ایرانیحضور چشمگیر شهروندان 

 .تندهس ایرانی ةدیجیتالی شدن فرهنگ و جامع
های های خوبی که از شبکههمه اوصاف و ویژگی رغمعلی

 یهاصورتخصوص در نشر سریع مطالب به ه اجتماعی ب
..(، معرفی و تبلیغات محصوالت، ف )صوتی، تصویری و .مختل

توان میموضوعی، ی هادر همه زمینه رسانیاطالعاخبار و 
ی اجتماعی در هاشبکهالزم است که اشاره شود،  .استفاده کرد

رت حاکمیت بر آن، به دلیل نبود کنترل و نظا ایرانکشور 
سهولت دسترسی و نشر پیام )صوتی، تصویری(، عدم کنترل بر 

دروغ پراکنی و شایعات درست یا نادرست بودن مطالب، 
ی هااز جنبه ها راخانوادهبنیان که  اندشدهباعث  دارهدف

ی اجتماعی زیادی هاو باعث بروز آسیب گوناگون به هم بریزند
جهت شناسایی  ،شوند. لذا خصوص زنانه ب هادر میان خانواده
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 28                                                اجتماعی هایشبکه تأثیرات از ناشی زنان اجتماعی هایآسیب کاهش کتابخانه در تأثیرات بررسیغفاری و عبدلی:  

برای  هاچون کتابخانهنقش نهادهای فرهنگی هم ،هااین آسیب
های اجتماعی های اجتماعی ناشی از این شبکهکاهش آسیب

که باعث شد  یامسئلهتواند تأثیرگذار باشد. به همین دلیل می
 پژوهش حاضر را انجام دهد این بود کهتا محقق بر آن شود 

های همچون کتابخانه و اجتماعی نهادهای فرهنگی نقش
 م مبارزه با از بین بردن و کاهشکه در خط مقد پزشکی
ی اجتماعی هاناشی از استفاده از شبکه های اجتماعیآسیب
 تواند باشد؟میچه  هستند

که  کندمی( بیان 1932) پور وکیخائیعدلی ،یزدخواستی
در  رسانیاطالعگسترده در عرصه ارتباطات و  یامروزه تحول

از مفهوم و  یکامالً متفاوت اندازچشمحال وقوع است که 
 نیرسانه در برابر پژوهشگران قرار داده است. ا تأثیرعملکرد 

در عرصه ارتباطات و  یآن را تحول انقالب یاریتحول که بس
خوانند، می یجوامع امروز یدر زندگ پارادایمی جدیدشروع 

در  نینو یهایتکنولوژ ها ورسانه آورحیرتظهور و توسعه 
کوتاه در سراسر جهان  یطول زمانجهان امروز است که در 

محصول آن  نیشکل و آشکارتر ترینمهمو  افتهیگسترش 
 .است یمجاز یاجتماع یهاو شبکه نترنتیا

در تحقیق خود چنین بیان کردند (1931)ی و تاجی ششاهنو
نشان  «ویپ» آمریکاییشرکت  یانجام شده از سو قاتیتحقکه 

 زندگی یازهاین افتنی یبرا ،درصد افراد جامعه 32در داده که 
 یاجتماع یهاشبکه .کنندیمراجعه م نترنتیبه ا شیخو
و  دهیرا در نورد ییایجغراف یمرزها نترنت،یمخلوق ا عنوانبه

 .رندیگمینامحدود را در بر  ایگستره
نشان داد که ( 1932)و همکاران  زادهقاضیتحقیق 

فاوتی اجتماعی عملکردهای مت هایشبکهمختلف  هایگروه
، در پیشبرد هاآنبا عضویت در  توانندمیداشته که کتابداران 

 .ببرند بهره بیشتری  رسانیخدمت سازیبهینهاهداف و 

در کتابی با عنوان ( 1932)و جهانشاهی  اصناف ،زادهقاضی
بیان  هاکتابخانهدر  هاآننقش  بر یتأمل اجتماعی و هایشبکه
، هاکتابخانهراهبران کاربران  عنوانبهکه کتابداران  اندکرده

اطالعات بوده  روزرسانیبه مندبرای راهنمایی بهتر و مفیدتر نیاز
 هایشبکه در که بسیاری از این اطالعات در سایه عضویت

 .شوندمیکسب  اجتماعی تخصصی
به  یاجتماع هایشبکه یابیهبا را ریاخ هایمهر و موم در

 یهاشبکه»الح همراه، شاهد تولد اصط هایحوزه تلفن
از  هاتن ن،یاز ا شیکه تا پ ییها. شبکهمیبود «یلیموبا یاجتماع

و استفاده  دسترسیقابل ،یو شخص یزیروم یوترهایکامپ قیطر
 یرو یشبکه اجتماع کیکونیبودند. اما اکنون فقط با لمس آ

 .ورود نمود یتوان به اجتماعات فراوان مجازمیخود،  لیموبا

 یهانامتحقیق خود نشان داد که  ( در1933) کریمی
 یو ... چند نالی آپ،تانگو، واتس بر،یواتلگرام، اینستاگرام، 

 ریو سا استیحقوق و س ،یاخبار فناور یالالبهاست در 
سودمند  یابزارها عنوانبه یموضوعات سر بر آورده که گاه

ستون پنجم دشمن و  عنوانبه زین یتبادل اطالعات، گاه
 .اندخطاب قرار گرفته جاسوس

( چنین بیان شده 1936) سعادت شاملو ،کریمی وییباباآغا
 ،یلیموبا یارتباط یهاشیکیاپل ای هابرنامه نیاز هم یکیکه 

 یاجتماع یهاتلگرام است که پس از ظهور و افول شبکه
 هابرسر زبان بر،یپرمخاطب وا شنیکیاپل ازجمله گرید یلیموبا

کاربر دارد و به گفته  ونیلیم 21برنامه  نیدر حال حاضر ا افتاد.
به تعداد کاربران  دیکاربر جد ونیلیمکی همؤسسان آن، هر هفت

 نیهمچن هاآنشود. میاضافه  رسانپیام یشبکه اجتماع نیا
 نیا قیاز طر امیپ اردیلیم کی یدارند که روزمیاظهار 

تلگرام و  یهاکار آمدن کانال یگردد. با رومیارسال  شنیکیاپل
سر  یادیز یهاکاربران، بحث یآپشن برا نیاضافه شدن ا

 .منافع و مضرّات آن به راه افتاد
ی اجتماعی برای هاشبکه ةاستفاده و شیفتگی وصف شد

که به لحاظ تاریخی، سیاسی، اجتماعی و نظام  جامعه ایرانی
د، اثرات و پیامدهای ی خاصی دارهافرهنگی حاکم ویژگی

گوناگون خواهد داشت. اثراتی که به لحاظ ویژگی  یهناشناخت
 هاآنی ها، نبود شناخت دقیق ظرفیتهاخاص این فناوری

و تقلیدی امروزه کمتر  محابابی یهو استفاد جامعه ایرانیبرای 
دتی در ، اثرات بلندم1(2112دوگان ) د و به تعبیرآیمیبه چشم 

تواند به رشد ارگانیسم جامعه میجامعه دارد که در عین حال که 
و نهادهای آن کمک کند و آن را به بلوغ و توسعه برساند، آن 

بافت فرهنگی و  ذرهذرهرا مبتال به توموری خواهد کرد که 
 .کشاندمیاجتماعی جامعه را به اضمحالل 

یکی از نهادهای که ( چنین بیان کرده 1931) معتمدنژاد
و غنی در هر نظام اجتماعی نهاد خانواده است. این نهاد  مؤثر

دارد.  یهماهمیت و نقش بسیار م میاسال – ایرانیدر فرهنگ 
است. در نهاد خانواده خصایص  میاسال ةنهادی که بنیان جامع

ی ارتباطی، ارتباط با جهان پیرامون، هافردی و روانی، مهارت
زیست جهان و سبک زندگی،  ةنخست، شیو یریپذجامعه

ن ییابد. اهمیت امیمناسبات اجتماعی و ... شکل و پرورش 
نهاد به حدی است که اعضای مکتب شیکاگو آن را نخستین و 

 .دانندمینهاد نظام اجتماعی  ترینمهم
 یةرویبامروزه با دیجیتالی شدن جامعه و گسترش 

ی نوظهور، نهاد خانواده نیز در حال هاین و رسانهی نوهافناوری
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است. به تعبیری با توجه به  یاندازپوستتحول و 
کرد که با  ینیبشیپتوان میی پیرامون خود هاواقعیت

ی دیجیتالی به خانواده، شاهد دیجیتالی هاورود فناوری
دیجیتالی هستیم. این  یهخانواد تیدرنهاشدن خانواده و 

در  ایراندر  هاتوجه به حضور رو به رشد این رسانه امر با
کند، اما واقعیت مینیز صدق  ایرانی یهاهخصوص خانواد

از این  یریگبهرهاین است که  هامشهود این رسانه
)نقش مثبت و  کردیکار ةویژگی دوگان ،ظهورظرفیت نو

امروزه به  هاآننمود واقعی  ها کهرسانهمنفی( دارد. این 
، فیسبوک و توییتری اجتماعی )اینستاگرام، هاصورت شبکه

تلفن همراه )تلگرام، ایمو،  رسانپیام افزارهاینرم...( و 
 تواندمیمشهود است،  هاآپ، تانگو و ...( در خانوادهواتس
 ی منفیهای مثبت یا اثرات و چالشهاو قابلیت هامزیت

ی ناشی از هاداشته باشد که شناخت آن و کاهش آسیب
. در است یعلم یهنیازمند بررسی و مطالع هااین شبکه

، بخصوص هاهمین راستا نقش ادارات و سازمان
دار مبارزه با پرچمفرهنگی که  -علمیی هاسازمان
جامعه هستند،  ها درآنی اجتماعی و کاهش هاآسیب

ی فرهنگی مربوطه، هااز سازمان. یکی است دوچندان
 یسازفرهنگاست که با  پزشکیعلوم ی هاکتابخانه

تواند در کاهش میکلی  طوربهترویج فرهنگ مطالعه و 
میان  ها درشبکهی اجتماعی ناشی از این هاآسیب
خصوص زنان نقش مهم و پررنگی را بازی ه ب ن،امحقق
 کند.

ی هاکاهش آسیببا توجه به آنچه که گفته شد  ،لذا
اجتماعی در سطح جامعه نیازمند عزم همگانی است 

، در اکثر خانواده باشد ریگدامن هابخصوص اگر این آسیب
الزم است که در از بین بردن  این صورت بر همگان،

تالش  ی اجتماعیهای اجتماعی ناشی از شبکههاآسیب
له اهمیت و ضرورت این پژوهش از این مسئ ،لذا. کنند

 شود.میگرفته نشات 
 شناسیآسیبدر پژوهشی به بررسی  (9193) ریخج

تلفن همراه  افزارهاینرمی اجتماعی و هااستفاده از شبکه
نشان داد که  تحقیق وی پرداخت. نتایج ایرانیة در خانواد

تلفن همراه،  افزارهاینرمو  هاقوت این شبکه ترینمهم
که به لحاظ  یاخانوادهاعضای شدن پیوند بین  تریقو

جغرافیایی از هم دور هستند و تقویت ارتباطات ارزان، 
ضعف  ترینمهمو و مناسب بین اعضای خانواده  دائمی

بر اساس فرهنگ غربی و عدم  هاطراحی ساختار شبکه
 ترینمهمخانواده بود.  میاسال -ایرانیتطابق آن با محیط 

در معرفی فرهنگ اصیل  هاآناز ظرفیت فرصت استفاده 
و گسترش آن در بین کاربران و  میاسال ایرانی یهخانواد

ی اجتماعی، تغییر سبک هاتهدید این شبکه ترینمهم
نهاد  ترینمهم مثابهبهزندگی و ترویج جدایی خانواده 

 .است ایرانیو  میاجتماعی در فرهنگ اسال
در پژوهشی به  (6193) ری ورستمیمنصو ،پورطالب
ی هااز شبکه رویهبیاستفاده غیرمتعارف و  تأثیربررسی 

ی هااجتماعی مجازی بر گرایش جوانان به ناهنجاری
اجتماعی در میان جوانان شهر کرمانشاه پرداختند. نتایج 

ی اجتماعی، مدگرایی، انحراف هاناهنجارینشان داد که 
دینی،  هایارزششدن  رنگمکجنسی، تنش خانوادگی، 

و تنهایی  طلبیو انزوا پذیرآسیببحران هویت، دوستی 
ی اجتماعی مجازی، در حد متوسط و هامتأثر از شبکه

زمون نتایج آباالتر در بین پاسخگویان وجود دارد. همچنین 
دار قوی بین استفاده از یفرضیات نشان داد که ارتباط معن

ی اجتماعی هاهنجارینای اجتماعی مجازی و هاشبکه
 .وجود دارد

 تأثیردر پژوهشی به دنبال  (1932) آقاسی و فالح
ی اجتماعی بر روابط خانوادگی بودند. نتایج هاشبکه

ی اجتماعی باعث هاپژوهش نشان داد که استفاده از شبکه
شود. این تغییر در بین مجردها، میتغییر روابط خانوادگی 
ن، بیشتر از متأهال هاکردهتحصیلغیرشاغالن و کمتر 

نتایج نشان همچنین بوده است.  هاکردهتحصیلشاغالن و 
ی اجتماعی بین کاربران هاداد هر چه استفاده از شبکه

وابط عاطفی بین اعضای خانواده کمتر ربیشتر شود 
 .شودمی

در پژوهش خود در مورد ( 1932)خجیر و حسین نظر 
ی اجتماعی بر نظام خانواده به های شبکههابررسی آسیب

ی اجتماعی باعث القای هااین نتیجه رسیدند که شبکه
از  هاآنشبهات در بین اعضای خانواده، انزوا و دور شدن 

یکدیگر، اعتیاد مجازی و سوءرفتار و بدرفتاری در روابط با 
 .ودشمیاعضای خانواده 

پژوهشی به این نتیجه در  (1939) پور و همکارانعلی
ی اجتماعی مجازی افراد هاشبکه واسطهبهرسید که 

در سراسر دنیا در تعامل با یکدیگر قرار  توجهیقابل
و در  اندشدهو و با فرهنگ و عقاید بیگانه روبر اندگرفته

 شاندینیملی و  هایهویتخصوص از دست دادن 
 .انداحساس خطر کرده

 تأثیرتحقیقی  در (2111همکاران )و کوثری 
 29نفر ) 163و اجتماعی اینترنت را بر روی  یشناختروان
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نتایج نشان داد که افراد غالباً برای خانوار( ارزیابی کردند. 
، اندداشتهپیش موجود که روابط از  ییهاآنحفظ تماس با 

وابط تازه آنالین نیز کنند، اما در عین حال راستفاده می
چنین نشان داد که استفاده بیشتر ایج همنند. نتکبرقرار می

عضای خانواده در ااز اینترنت با کاهش ارتباط پاسخگو با 
و افزایش  خانوار، کاهش اندازه دایره اجتماعی آنان

 .افسردگی و تنهایی آنان همراه بود
 

ی اجتماعی های اجتماعی ناشی از شبکههاآسیب

 بر افراد
و فناوری  های متفاوتی در مورد نقش رسانههادیدگاه

 افزارهاینرمی اجتماعی مجازی و هاجدید همچون شبکه
رویکرد بدبینانه و  هاآنکی از ی هوجود دارد ک تلفن همراه

در جامعه و  هابا تأکید بر نقش و اثرات منفی این رسانه
 1نیل پستمن یهاخانواده است. این رویکرد پیرو اندیشه

« تکنوپولی»در نظریه  -آمریکایی سشناجامعه- (1331)
نوپولی به تسلیم فرهنگ به پستمن با طرح تکهستند. 
ی نوین باعث هافناوری ویی معتقد است. از نظر تکنولوژ

ی کنترل و دفاع قدرت فرهنگی در هااز بین رفتن سیستم
است که به تسلیم  هاداده امانیبو  رویهبیبرابر هجوم 

 .شودمیفناوری منجر ه به وسیلفرهنگ و ساخت آن 
اغراق در »با عنوان  ایمقالهدر ( 2112) 2واین و کتس

فضای  در یگمنامبا حمله به بحث « باب فضای مجازی
مجازی، تخریب روابط اجتماعی و انزوای اجتماعی واقعی 
در بین اعضای خانواده و کاهش تعامالت کاربر در فضای 

ای خانواده را عامل زدگی اعضواقعی خانواده و تکنولوژی
تخریب ارتباطات انسانی و تعامالت اجتماعی اعضای 

 هاآناز نظر دانند. میخانواده در درون و بیرون از آن 
ردگی فرد پتعامالت در فضای مجازی باعث تعلق و سرس

خود  یهبه این فضا و غرق شدن در فردیت ناخواست
میزه آ ایجامعهجتماعی، باعث انزوای ا شود. این امرمی

شود. میشده و کاهش تعامالت واقعی در جهان واقعی 
واقعی در ازای  ایجامعهفضای مجازی عامل تخریب 

 .واهی مجازی است ایجامعه
در رابطه با رویکرد بدبینانه ( 2193)،حسین نظرخجیر 

دسترسی کودکان  :نویسدمیچنین های اجتماعی هبه شبک
ی اجتماعی و انتشار محتوای هاان به شبکهو نوجوان

ی هاغیراخالقی، تصاویر مستهجن، رعایت نشدن گروه

                                                             
1. Neil Postman 
2. Wynn & Katz 

ی جنسی و ... موجب شده بسیاری از هاسنی، سوءاستفاده
در  یایتیتربباورهای تربیتی نادیده گرفته شود و الگوی 

خانواده شکل گیرد که خانواده در ایجاد آن کمترین سهم 
 .را دارد

که باعث شد تا محقق بر آن  یامسئلهدلیل به همین 
شود پژوهش حاضر را انجام دهد این بود که نقش 

های نهادهای فرهنگی و اجتماعی همچون کتابخانه
پزشکی که در خط مقدم مبارزه با از بین بردن و کاهش 

های اجتماعی های اجتماعی ناشی از استفاده از شبکهآسیب
تا چه میزان  هاآنجعین به هستند، در میان کاربران و مرا

؟ کاهدمیزنان  الخصوصیعلهای وارده از آسیب
کاهش  ها تا چه اندازه دراستفاده از کتابخانه ،گریدانیببه

 -مدگرایی  -بحران هویت -های خانوادگیتنش
دینی ناشی از  هایارزشو  پذیرآسیب هایدوستی
ثر های اجتماعی در میان زنان عضو کتابخانه مؤشبکه
 ؟است

 

 پژوهش یشناسروش
تحلیلی و روش مطالعه  -توصیفی روشپژوهش حاضر ب

کتابخانه ای با ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه -میدانی
یانگ انجام شد. جامعه آماری پژوهش استاندارد اعتیاد به

 قمهای دانشگاه علوم پزشکی کلیه زنان عضو کتابخانه
و دستیاران( در سال  ، دانشجویانکارورزان )کارآموزان،

دست آمده جامعه آماری ه که بر اساس آمار ب بودند 1936
نفر بود که با توجه به جدول کرجسی مورگان  3263شامل 
نمونه پژوهش مورد استفاده قرار  عنوانبهنفر  963تعداد 
پرسشنامه بازگشت داده شد.  922که از این میان  گرفتند

 گیرینمونهشیوه  توزیع پرسشنامه به صورت تصادفی و
باشد. برای سنجش روایی، از سیستماتیک می ایخوشه

 هامقیاسروایی صوری استفاده شد و برای سنجش پایایی 
آمده  به دستاز آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب 

استفاده از  ها باداده/. تعیین شد. تحلیل 23برابر 
از طریق های آمار توصیفی، آمار استنباطی و شاخص

 انجام شد. SPSS-20 افزارنرم

 

 ها پژوهشیافته
های علوم پزشکی آمار، زنان عضو کتابخانه 1در جدول 

 هاآنشهر قم به تفکیک وضعیت تأهل و مدرک تحصیلی 
 آورده شده است.

 



1931شناسی، سال ششم، شماره دوم، تابستان، فصلنامه مدیریت اطالعات و دانش22

به تفکیک وضعیت تأهل  دهندگانپاسخآمار . 1جدول 
 مقهای علوم پزشکی دانشگاه و مدرک تحصیلی

مدرک تحصیلیوضعیت تأهل
دکتری کارشناسی ارشد کارشناسیکاردانی دیپلم زیر دیپلم متأهل مجرد

163126113163992112فراوانی

22/131/192/122/113/12/11916/1درصد

درصد و زنـان  22 دهد که زنان مجردمینشان  1نتایج جدول 
 را تشـکیل دادنـد. همچنـین درصد نمونه پـژوهش 31متأهل 
ترتیـب  بـه قـم پزشـکی علوم یهاعضو کتابخانهزنان بیشتر 

 92/1) پلمیـدزیر  (،درصد 22/1) پلمیددارای مدرک تحصیلی 

 9/1ارشــد ) کارشناســی (،درصــد 2/11) یکارشناســ (،درصــد
 16/1و مـدرک دکتـری ) (درصد دهم1 /31) یکاردان (،درصد
( بودند.درصددهم 

 روزشبانهدر طول  مجازیی اجتماعی هاشبکهان استفاده از میز .2جدول 
 قم پزشکیعلوم ی هادر میان زنان عضو کتابخانه

2 تا 1 نیب

ساعت

8تا  2 نیب

ساعت

8تا  8 نیب

ساعت

2تا  8 نیب

ساعت

11تا  2 نیب

ساعت

11بیشتر از 

ساعت
میزان استفاده از 

ی اجتماعیهاشبکه
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی ددرص فراوانی درصد فراوانی

12631113926221111111

دهد که بیشتر زنان میـزان اسـتفاده از می، نشان 2جدول 
 روزشـبانهسـاعت در  2تـا  1ی اجتمـاعی را بـین هاشبکه

 92. ایـن در حـالی بـود کـه درصد( 31اعالم کرده بودند )
درصـد  21و  روزشـبانهسـاعت در  3تـا  2بین درصد آنان 

ی اجتمـاعی هـاسـاعت در روز از شـبکه 6تا  3بین  هاآن
سـاعت  6االتر از یچ نمونه پژوهشی بـکردند. همیاستفاده 

ــول  ــبانهدر ط ــبکه روزش ــااز ش ــتفاده ه ــاعی اس ی اجتم
کرد.مین

در کاهش قم پزشکی علوم یهانقش کتابخانهمیانگین و انحراف معیار  .8جدول 
 های اجتماعی مجازیشبکه تأثیری اجتماعی ناشی از هاآسیب

 دگراییـمُ هویت بحران خانوادگی تنش آماره
هایدوستی

پذیرآسیب 
هایارزش شدن رنگکم

اجتماعی-دینی 

32/211/332/13 11/29 22/12 میانگین

12/122/211/3 22/3 21/9 انحراف معیار

ی هـاش کتابخانـهنقـ، میانگین و انحراف معیار 9دول جدر 
اجتمـاعی ناشـی از ی هاآسیبدر کاهش متغیرهای  پزشکی
ی اجتمـاعی مجـازی آورده شـده اسـت. هااز شبکه استفاده

در  قم پزشکیعلوم های نقش کتابخانه انحراف معیار پایین
( 22/2) ریپذآسیب هایدوستی(، 12/1) ییمُدگرامتغیرهای 

( نسبت به دو متغیر باقیمانده دیگـر 21/9) یخانوادگو تنش 

در ایــن ســه  دهندگانپاســخنظــرات نشــان از آن دارد کــه 
میـان  مـیپراکندگی نظرات کمتغیر بسیار شبیه هم بوده و 

وجود دارد، در حالی که انحراف معیـار بـاالی بحـران  هاآن
 -دینـی هـایارزششـدن  رنـگکمو متغیر  (22/3) هویت
حاکی از پراکندگی نظرات پاسـخگویان در  (11/3) یاجتماع

این مورد دارد.
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 در کاهش قم پزشکیعلوم ی هانقش کتابخانهآزمون رگرسیون در رابطه با  .8جدول 
 ی اجتماعی مجازیهاشبکه تأثیر ی اجتماعی ناشی ازهاآسیب

 Sig داریمعنیسطح  t آماره ضریب همبستگی پیرسون متغیرها

 111/1 26/33 -/.232 خانوادگیتنش 

 111/1 21/32 -/.231 بحران هویت

 111/1 13/91 -/.936 مُدگرایی

 223/1 12/99 -/.132 پذیرآسیبی هادوستی

 112/1 13/91 -/.122 اجتماعی-دینی هایارزششدن  رنگکم

 
ضریب همبستگی منفی بین متغیـر دهد که مینشان  3جدول 

ــهمســتقل  ــاکتابخان ــکیی ه ــت پزش ــای وابس ــر متغیره  یهب
 ی اجتمـاعی، همچـونهـای اجتماعی ناشی از شبکههاآسیب
(، مُــدگرایی -/.231بحران هویت )(، -/.232خانوادگی ) تنش

شـدن  رنـگکمو  (-/.132) پذیرآسیب هایدوستی(، -/.936)
کـه ایـن  ( وجـود دارد-/.122اجتمـاعی ) -دینـی هـایارزش

ــان از آن ــی نش ــتگی منف ــه  همبس ــزایش نقــش دارد ک اف

کاهش  منجر به در این عرصه، قم پزشکیعلوم ی هاکتابخانه
بحران هویت، تـنش  های اجتماعی به ترتیب مُـدگرایی،آسیب

ــگکمخــانوادگی،  ــی هــایارزششــدن  رن اجتمــاعی و  -دین
ی هـاشـود. ایـن نقـش کتابخانـهمـی پذیرآسیبهای دوستی
ر سه متغیر تنش خانوادگی، بحران د هابر کاهش متغیر پزشکی

 بود. دارمعنی =0/000Sigهویت و مُـدگرایی با 

 

 رفع نیازهای اطالعاتی افراد برایدر تهیه منابع  قم پزشکیعلوم ی هانقش کتابخانه .8جدول 

 کتاب جایبهی اجتماعی هاپیشگیری از استفاده زیاد از شبکه جهت
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد راوانیف

19 3 1 1 21 23 139 33 31 21 

 
 22 دهندگانپاسـخاز نظـر دهـد کـه می، نشان 2نتایج جدول 

بـه زنـان «( زیـاد خیلـی»و « زیاد»درصد )جمع مقادیر ستون 
 شـکیپزعلـوم ی هابر این باورند که کتابخانه« زیادی»میزان 

توانند نسبت به رفع نیازهای اطالعـاتی افـراد میبا تهیه منابع 
ی هـااقدام کرده و باعث پیشگیری از اسـتفاده زیـاد از شـبکه

 3ین فقـط همچنـباشد.  هاآنکتاب در میان  جایبهاجتماعی 
. انددانسـته« کـم»را در این امر  هانقش کتابخانه هاآندرصد 

در پیشگیری از استفاده  ها راکتابخانهزنان نیز نقش  درصد 23
« متوسـط» طوربـهی اجتماعی با تهیـه منـابع هازیاد از شبکه

 .اندکردهارزیابی 
 

 گیرینتیجهو  بحث
توان نتیجه گرفت بیشتر نمونه میی پژوهش هابر اساس یافته

-از شبکه ساعت 2تا  1از آنان( بین  میپژوهش )نزدیک به نی

کردنـد. ایـن امـر میاستفاده  روزشبانههای اجتماعی در طول 
 پزشکیعلوم ی هاآن است که زنان عضو کتابخانه دهندهنشان

، تحصـیل، داریخانـهکارهـای  ازجملـهبه دالیل مختلفی  قم
-شبکه از یکمخریدهای روزانه، تربیت فرزندان و ... به میزان 

 ه. این در حالی بود که نزدیک باندکردههای اجتماعی استفاده 
ی اجتمـاعی هـاسـاعت از شـبکه 3تـا  2بـین  هاآن سومکی

 استفاده کرده بودند.
 دهندگانپاسـخی پژوهش نشان داد کـه نظـرات هایافته

ی اجتماعی ناشی از هادر کاهش آسیب هادرباره نقش کتابخانه
و « پذیرآسـیب هایدوسـتی»، «مُــدگرایی»تلفن همراه مثل 

بسیار نزدیک به هم بوده و پراکندگی نظـر « تنش خانوادگی»
 هاآن، این در حالی بود که نظرات است کم رهایمتغاین  درباره

« بحران هویت»متغیرهای  در رابطه با هادرباره نقش کتابخانه
تفـاوت زیـادی « اجتماعی-دینی هایارزششدن  رنگکم»و 

این نتایج . استدر این دو متغیر زیاد  داشته و پراکندگی نظرات
(، 1932)آقاسـی و فـالح،  (،1936خجیـر، پـژوهش )با نتـایج 

 راستا بود.( هم2112(، )تیلر، 1932)خجیر و حسین نظر، 
ی هانشان داد که افزایش نقش کتابخانه هایافتههمچنین 

ی اجتمـاعی ناشـی از هـا، منجر به کاهش همه آسیبپزشکی
به ترتیب در مُــدگرایی، بحـران هویـت،  ی اجتماعی،هاشبکه

اجتمـاعی و  -دینـی هایارزششدن  رنگکمتنش خانوادگی، 
 هـای که نقش کتابخانهطوربهشود، می پذیرآسیبهای دوستی
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در سه متغیر تـنش خـانوادگی، بحـران  هابر کاهش این متغیر
بـا نتـایج تحقیـق  این نتـایجدار بود. یهویت و مُـدگرایی، معن

 راستا بود.( هم1936) یرستمو  پور، منصوریطالب
در کــاهش  نقـش کتابخانـه بررسـیپـژوهش حاضـر بـه 

 های اجتماعیشبکه تأثیراتاجتماعی زنان ناشی از  هایآسیب
 (قـمعلوم پزشـکی  )مطالعه موردی کاربران زن عضو کتابخانه

اکثــر کـه  آن اســتحـاکی از  حاصـلهنتــایج پرداختـه اسـت. 
پاسخگویان این مطالعه اعتقاد داشتند که کتابخانه و گذرانـدن 

اجتمــاعی ماننــد بحــران  هایآســیبزمــان و وقــت در آن، از 
دینـی و اخالقـی،  هـایارزششدن  رنگکمهویت، مدگرایی، 

فاده تناشی از اسـ پذیرآسیب هایدوستیخانوادگی و  هایتنش
بـر  دهندگاناسـخپ. کاهدمیاجتماعی  هایشبکهاز  ازحدبیش

رو  خوانیکتـاباین باور بودند کـه افـرادی کـه بـه مطالعـه و 
دیگـر  کننـدمیو زمان بیشتری را در کتابخانه سپری  اندآورده

اجتمـاعی را کمتـر  هایشـبکهزمان استفاده و پرسـه زدن در 
ای از این آسـیبها مصـون مـی مالحظهقابلداشته و به میزان 

بیشــتر از اقشــار  هاکتابخانــهران یکــه کــارب از آنجــای ماننــد.
محققین و جامعه دانشجویان بوده که برای انجـام تحقیقـات و 

 خوانیکتـاب تأثیراتداشتند، به کتابخانه مراجعه  شانیهاپروژه
ایـن  شـاهد بودنـد. وضوحبه اجتماعی را هایآسیبدر کاهش 
میان زنان کاربر کتابخانه انجام شـده کـه شـاید در  تحقیق در

 کاربر نتیجه دیگری داشته باشد. دانرممیان 
از: محـدود  انـدعبارتعمده این پـژوهش  یهاتیمحدود

علوم پزشـکی  هایکتابخانه زن بودن جامعه آماری به کاربران

ی علـوم هاکتابخانـهو عدم تعمیم نتایج بـه کـاربران مـرد  قم
 به دلیل حجم باال بود. قمپزشکی 

 

 پیشنهادها
 .شودیمکاربردی در این بخش ارائه  اهشنهادیپدر این راستا 
بایستی با ایجاد محیط جذاب برای کـاربران و  هاکتابخانه

 یهـابانکنیازهـای اطالعـاتی کـاربران ماننـد کتـاب،  نیتأم
اطالعاتی و ... اقدام بـه جـذب کـاربران نمـوده و بـه کـاهش 

اجتماعی در سطوح مختلف جامعـه کمـک نماینـد.  هایآسیب
منـابع  نیتـأمبه تخصیص بودجه سـاالنه بـرای این اقدام نیاز 

نیــروی انســانی مــاهر در  یریکارگبــهاطالعــاتی و همچنــین 
. ممنوعیـت اسـتفاده از تلفـن اسـتراستای راهنمایی کاربران 

 عملی و عینی است. یهاراههمراه در محیط کتابخانه از 
ارزیابی مـدل  توانیمهای کالن اریذگو سیاست راهکارهااز 

مطـابق  هایشـبکهاجتماعی، تولید و ساخت  هایهشبکبومی 
ــا  ــومی، طراحــی و  یهــافرهنگب ــامانه یســازادهیپب  یهاس

ــویش  ــارت و پ ــمند نظ ــبکههوش ــاعی هایش ــاًینهاو  اجتم  ت
فنی برای هدایت کاربران و محتوا را نام  یهاگروه یریکارگبه

 برد.
 

 تشکر و قدردانی
داشته باشیم  کسانی در اینجا الزم است کمال تشکر را از تمام

 .انددهیرسانکه در انجام این تحقیق، ما را یاری 
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