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 خالصه گزارش
يا فروم يکي از مهمترين اقسام رسانه هاي اجتماعي است و به سايتي گفته مي شود   1گفتگو تاالر

كه در آن امکان بحث گروهي در موضوعات خاص، در ساختاري سلسله مراتبي فراهم شده باشد. 

ها در فروم بصورت دائمي آرشيو در آن است كه بحث "چت روم"تفاوت فروم با محمل هايي از قبيل 

هاي موثر در ارزيابي يک فروم از قبيل ند. پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسي مولفهشومي

پذيري، قدرت راهبري و مسائل زيبايي شناختي، در انجمن علمي كاربرشناسي، محتوا، دسترس

ها دست يابد. براي نيل به ، به راهکاري براي بهبود كيفي وضعيت موجود فروم2دانشجويي ليان پرتال

ي همه اعضاي انجمن علمي ليان پرتال ي الکترونيکي كه به رايانامهدف از پرسشنامه مولف ساختهاين ه

گردد، استفاده خواهد شد. براي سنجش روايي صوري پرسشنامه از نظر چند نفر از ارسال مي

 متخصصان موضوعي استفاده شد و سنجش پايايي پرسشنامه نيز با نتايج حاصل از توزيع پرسشنامه در

 89( آن، حاصل شد. نتايج حاكي از آن است كه 698/4نفري و محاسبه آلفاي كرونباخ ) 44جامعه 

درصد كاربران را دانشجويان مقطع كارشناسي تشکيل مي دهند؛ همچنين درصد قابل توجهي از 

هاي درصد( از استان بوشهر هستند. مهمترين شيوه آشنايي اعضا با انجمن از طريق موتور 1/39كاربران )

درصد( براي دستيابي به مطالب مورد نيازشان از بخش آخرين  77جستجو بوده است، و اغلب كاربران )

 ارسال ها در انجمن استفاده مي كنند.

 

 :كليد واژه
 ليان پرتال ,وب اجتماعي ,عوامل انگيزشي ,تاالر گفتگو ,تاالر گفتمان ,رسانه هاي اجتماعي 
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 مقدمه
-و كاربر محور شدن وب 2نگرشي متفاوت به وب كه منجر به ظهور وب همزمان با شکل گرفتن 

هاي اجتماعي به عنوان (، بستري مناسب براي شکل گيري رسانه1366هاي اينترنتي شد )ذراتي, سايت

هاي پيشين خود در جهت به تصوير كشيدن خواست تر از ساير رسانهبلندگوهاي كوچکي كه با جرئت

هايي هاي اجتماعي، رسانه(. بنا بر تعريفي، رسانه1394پديد آمد )پورمعصوم, اذهان كاربران است، 

براي برقراري تعامل مبتني بر وب هستند كه راهي ارزان و قابل دسترس براي انتشار اطالعات و بيان 

ها در زمره سايتآورند. طبق اين تعريف، امروزه بسياري از وبعقايد عموم كاربران را فراهم مي

ها و هاي اجتماعي، ويکيها، شبکههاي اينترنتي، وبالگگيرند؛ فرومهاي اجتماعي قرار ميهرسان

 (.1369اند )خلقتي, ها از اين قبيلپادكست

هاي اجتماعي آنالين ترين نوع رسانههاي اينترنتي قديمياز ميان اقسام ذكر شده فوق، فروم

گيرند؛ مثال موسيقي، تکنولوژي، شکل مي ها معموالً حول موضوعي خاصشود. فروممحسوب مي

شوند؛ مانند تاالر گفتمان تري از موضوعات را شامل ميها نيز حيطه گستردهاقتصاد و... . برخي فروم

شود. كاربران اينترنتي هاي دانشگاهي را شامل ميهاي موضوعي مرتبط با رشتهليان پرتال كه تمام زمينه

ها شوند و موضوعات مطرح شده را هاي مختلف آنتوانند وارد بخشها مياز طريق عضويت در فروم

ها مکان آنالين مناسبي براي مطرح كردن موضوعات و مطالعه، يا موضوع جديدي مطرح كنند. فروم

 مسائل جديد، جستجو در مباحث مورد عالقه، و به اشتراک گذاري اخبار و مطالب هستند.

نتي، اين اجتماعات آنالين كاربران و طرفداران زيادي دارند و هاي اينتربا وجود قدمت باالي فروم

هاي اينترنتي مخصوص كتاب كه مي ها هنوز در دنياي مجازي پا برجاست. از جمله فروممحبوبيت آن

و  www.bookforum.comتوان به تواند مکان مفيدي براي كتابداران تلقي شود مي

www.bookgrouponline.com ها به نشاني نين موتور جستجوي فروماشاره كرد. همچ

www.boardtraker.com ها اطالعات كند و در زمينه فرومها هزار فروم را پيگيري ميمطالب ده

 (.1369قابل توجهي دارد )افتاده, 

هاي هاي اينترنتي، تاكنون پژوهشي جامع كه به ارزيابي انجمنبا وجود اهميت و قدمت فروم

هاي م نشده است. از اين رو سعي بر آن داشتيم تا با بررسي عناصر موثر بر انجمناينترنتي بپردازد انجا

اينترنتي از قبيل كاربرشناسي، محتوا، دسترس پذيري، قدرت راهبري، و مباحث زيبايي شناختي، به 

 ها دست يابيم.راهکاري براي بهبود كيفي وضعيت موجود فروم
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 مروري بر   مطالعات قبلي
طي چستچوهاي انجام شده توسط ارائه دهنده طرح در  هاي اينترنتي،و قدمت فروم با وجود اهميت

پايگاه هاي اطالعاتي فارسي ) پايگاه اطالعاتي جهاد دانشگاهي، پايگاه اطالعات و مدارک علمي 

تاكنون پژوهشي جامع كه  ايران، پايگاه مگ ايران( و التين )گوگل پژوهشگر، شبکه دانش و امرالد(،

 هاي اينترنتي بپردازد انجام نشده است.ارزيابي انجمن ستقيم بهطور مب

هاي اينترنتي از قبيل كاربرشناسي، از اين رو سعي بر آن داشتيم تا با بررسي عناصر موثر بر انجمن 

راي بهبود كيفي محتوا، دسترس پذيري، قدرت راهبري، و مباحث زيبايي شناختي، به راهکاري ب

 دست يابيم.ها وضعيت موجود فروم

 ها مواد و روش
اين پژوهش از نوع پيمايشي مي باشد كه جامعه هدف آن كاربران انجمن علمي دانشجويي ليان مي 

باشد. براي دستيابي به اطالعات مورد نياز پرسشنامه ي مولف ساخته اي طراحي گرديده كه سنجش 

روايي صوري آن توسط چند نفر از متخصصان موضوعي مورد تائيد قرار گرفت و سنجش پايايي آن 

( 698/4نفري و محاسبه آلفاي كرونباخ ) 44نتايج حاصل از توزيع پرسشنامه در جامعه استفاده از با ز ني

  آن، حاصل شد.

سوال بسته و باز  34اي با ي مولف ساختههاي مورد نياز پژوهش از پرسشنامهآوري دادهبراي جمع

متخصصان موضوعي استفاده شد  استفاده شد. براي سنجش روايي صوري پرسشنامه، از نظر چند نفر از

نفري و محاسبه آلفاي  44و سنجش پايايي پرسشنامه نيز با نتايج حاصل از توزيع پرسشنامه در جامعه 

 ( آن، حاصل شد.698/4كرونباخ )

پس از طراحي پرسشنامه، نسخه الکترونيک آن تهيه گرديده و به رايانامه ي تمام اعضاي انجمن 

 گرددارسال مي علمي دانشجويي ليان پرتال

 در اين پژوهش ، روش نمونه گيري سرشماري است.  جامعه آماري اين پژوهش شامل تمام

 كاربران انجمن مجازي ليان پرتال مي باشد كه پرسشنامه را از طريق رايانامه دريافت مي كنند.

افزار  ها از آمار توصيفي استفاده خواهد شد كه براي اين منظور از نرم براي تجزيه و تحليل داده

 استفاده خواهد گرديد. SPSSآماري 

 


