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Abstract 

Purpose: The purpose of this study was to investigate the relationship between the use amount of 

virtual social networks and the non-syllabus study of students at Payame Noor University in Izeh. 
 

Methodology:  The research is purposeful and applied in terms of survey method. Out of 1200 students 

from Payame Noor University of Izeh, 316 students were selected using Krejcie and Morgan's tables. 

Two questionnaires were used to collect the data of virtual networks and non-syllabic study. For data 
analysis, descriptive and inferential statistics such as Pearson correlation coefficient, single-sample t-test 

and independent t-test were used. 
 

Findings: The results of this study showed that the correlation coefficient between the amount of social 

networks usage and the rate of study of non-teaching resources was statistically significant (P <0.01). As 
a result, with increasing the use of social networks of students, their non- Also, the average use of social 

networks and the average non-syllabus study in students of Payame Noor University of Izeh is equal to 

56.90 and 45.30 respectively, resulting in the use of social networks and the amount of study Non-

syllabus among students of Payame Noor University is lower than the normal amount The amount of t 

calculated for using social networks and non-syllabus study in male and female students was 1.5 and.37 

respectively, which shows that there is no significant relationship between these two relationships. 
 

Conclusion: Acceptance of virtual social media has not been overlooked in recent years, so if academics 

and administrators lose sight of the extent and the positive and negative factors of the use of virtual 

social networks among their students and society, they will lose a huge amount of money. 
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 چکیده

ایناان ا اعهن  ریردرسنی دانشنزویان   نا  اتفاناعی ازنا    نااسنفااده ا  شنه  ةاین  پنهو ش  نا  ندر  ررسنی را   هدف پژژوه::
 دانشگاه پیام نور ایذه انزام شده است.

 

نانر ا  کلین  دانشنزویان دانشنگاه  0211 اشند. ا   نی  پنهو ش ا  نرنر  ندر، کنار رد  و ا  نرنر روا پیاایشنی ای : پژوه: کار روش
 نا  پنهو ش ا  دو .  نرا  گنردرور  دادهشندندعنوان ناونن  انفانا  تندو  کرتینی و اورگنان  ن  اسنفااده ا دانشنزو  نا  603پیام نور ایذه، 
 نا نینا ا  رانار ادهو ایناان ا اعهن  ریردرسنی اسنفااده شند و تهنت تحلین  داتفاناعی  نا  ایناان اسنفااده ا  شنه  ساخف  احقق پرسشناا 

 ایفق  اسفااده شد. tا  و تک ناون  tتوصیای و اسفنهاطی نریر ضریب  اهیفگی پیرسون، ر اون 

 

 ا  اتفاناعی و ایناان ا اعهن  اننا ر ریردرسنی ا  ضنریب  اهینفگی  نی  ایناان اسنفااده ا  شنه  نفنای  پنهو ش نشنان داد کن   :هایافته
 نا نینا ااناایش  نا  اتفاناعی  ایناان ا اعهن  ریردرسنی رنا  شنه   دانشنزویان یزن   نا ااناایش اسنفاادهدر نف . اشدعحاظ راار  اهنادار ای

 نا  اتفاناعی و اینانگی  ا اعهن  ریردرسنی در دانشنزویان دانشنگاه پینام ننور اینذه  ن  یا د و  ا توت     این ن  اینانگی  اسنفااده ا  شنه  ای
 ا  اتفانناعی و اینناان ا اعهنن  ریردرسننی در  ننی  دانشننزویان ر نفیزنن  اینناان اسننفااده ا  شننه   اشنند، دای 61/56و  01/63ترتیننب  را ننر  ننا 

 ا  اتفاناعی و ا اعهن  احاسنه  شنده  نرا  اسنفااده ا  شنه   t اشند.  انننی  اقندار تنر ا  اقندار انالی انیدانشگاه پیام ننور اینذه پنایی 
 اهنادار  وتود ندارد. تااوتد د ک   ی  ای  دو  وده ک  نشان ای - 63/1و  6/0ترتیب ریردرسی در دانشزویان دخفر و پیر   

 

اگننر انندیران و ،  نننا رای   ا  اخیننر  ننر کیننی پوشننیده نییننت ا  اتفانناعی ازننا   در سننا اسننفقها  ا  رسننان  گیری:بحژژو و نتی ژژه
تفاناعی ازنا   در  نی  دانشنزویان و تااهن  خنود  ا  ااینوونن دانشنگا ی نینهت  ن  ایناان و عواان  امهنت و انانی اسنفااده ا  شنه  

 راا   اشند سراای  عریای را ا  دست خوا ند داد.
 

 .، دانشزویان، دانشگاه پیام نور ا  ازا  ، ا اعه  ریردرسی، ایذه ا  اتفااعی، شه  شه   کلیدی:های واژه
 

اینناان ا اعهنن    نا  اتفانناعی  نارا  ن  ایننان شننه   ررسننی  .(0511)حاینند و شنیرا    اصننیر ، اهنر   ، ادهقاضننیو  حیندر ،اافننار  اسژتناد:
          .(06-25)(، 0)0 ،انا ر و خداات اطالعاتی ادیریت .: دانشزویان دانشگاه پیام نور ایذهاورد پهو ش ،ریردرسی دانشزویان

-------------------------- 
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 یو خداات اطالعاتانا ر  تیریاداصلناا  
 (06-25) ،0510  هار(، 66 یاپی، )پاو  شااره، نهم سا 

                   (61/16/0510)تاریخ دریاات: 
 (28/13/0510) :رایپذ خیتار
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 مقدمه
توسط رادکلیی   0051اجتماعی اولین بار در سال  ةمفهوم شبک

ایین مفهیوم  0061 ةسیس  در اواسیط دهی معرفی شد. 0براون
؛ بیه 0020مورد استفاده قرار گرفت )کیوپر،  0توسط بوت و بارنز
های اجتماعی، نسل جدیدی از (. شبکه01 :0636نقل از چلبی، 

ها، کیاربران سیایتوبهای اینترنتی هستند. در ایین سایتوب
صیورت مجیازی دور یکیدیگر  اینترنتی حول محور مشترکی به

دهنیید هییای آنالییین را تشییکیل میشییوند و جماعتجمییع می
ای متشیکل از اجتماعی، شبکه ة(. در واقع شبک0620)موالیی، 
 ةمثابیها بهاین رسانهها است. ها و ارتباطات بین آنافراد و گروه

نقاط جهان را در  ةکان گردآوری افراد از همکانالی هستند که ام
 .کنندها و اجتماعات مجازی فراهم میقالب گروه

ایین  ةاز سوی دیگر، امروزه حتی در پرتو گسیترش روزمیر
فرهنگیی هیر  ةهای نوین ارتباطی و اطالعیاتی، توسیعفناوری

 ةکشوری در گرو اهمیت دادن بیه کتیاب، افیزایش نیرا سیران
مطالعه در بین اقشار مختل  جامعه است؛  کتابخوانی و عادت به

هیای که با وجود گسیترش نفیوو و اگرگیذاری فناوری طوریبه
نوین ارتباطی، کتاب هنوز هم، جایگاه مهمی در سبد فرهنگیی 

ست که جوامیع پیشیرفته شیتابنده ا روکند؛ ازاینجوامع ایفا می
 خیود مطالعیه بیاالتری را بیه ةاطالعاتی، سیران ةسوی جامعبه

اند. برای نمونه کشورهایی چون ژاپن، انگلسیتان اختصاص داده
دقیقیه از شیبانه  01و  66 /01متحده آمریکا به ترتیب و ایاالت

هیا نشیان دهند و ایین دادهروز خود را به مطالعه اختصاص می
عبارت دهد که کتابخوانی، یک ویژگی ممتاز فرهنگیی و بیهمی

؛ به نقل 0620است )شرا،دیگر ویژگی رفتاری مردم این کشوره
 (.0606چی، از فتوره

توان یک فرهنگ فرایندی دانست که نظام اجتماعی را می
دغدغة اصلی آن به اطالعات و دانیش معطیوف اسیت و حتیی 

های سیاسیی در پرتیو آن نیوز از صیورت ترین تصیمیممناسب
گیرنده در گییرد کیه شیخص تصیمیموهنی از جهان شکل می

ای که عادت به کتیابخوانی ین ترتیب جامعهوهن خود دارد. به ا
تواند دانیش درسیتی از وضیع موجیود در آن نهادینه نشده، نمی
های درستی بگیرد. به همین دلیل، اهمیت داشته باشد و تصمیم

تر در جوامیع پیشیرفته بیه یابی به اطالعات هرچه دقییقدست
سیازد. پاییدار را می ةحدی است که یکی از اجزاء اصیلی توسیع

پایدار در عصر انفجیار اطالعیات  ةدرواقع، یکی از الزامات توسع
ای هم، وجود نظامی کارآمد برای فراهم ساختن اطالعات شبکه

هییای سیاسییی، اقتصییادی، تولیییدی، الزم در هریییک از حوزه

                                                        
1. Radcliffe Brown 
2. Boot & Barnes 

فرهنگی و غیره است. اما کارآمدی این نظام اطالعاتی نیازمنید 
اب، کتابخانییه و کتیی» ةزنجیییر ةارتبییاط مییدام و تکامییل یابنیید

ها است تا در سایه آن نویسندگان، ناشران، کتابخانه« کتابخوانی
رو، و خوانندگان، نقش خود را بیه درسیتی انجیام دهنید. ازایین

شود که رفتار کتابخوانی، رفتار استراتژیک است که مالحظه می
 (.0606چی، فتورهحیات جوامع به آن وابسته است )

آحاد  بین در اجتماعی هایهشبک فراگیر و سریع گسترش
 هاآن احتمالی پیامدهای ةدربار را هاییپرسش ،مختل  جامعه

 رفتیار بیر اجتمیاعی هایشیبکه است. اینکیه آییا آورده پدید

گذارند دانشجویان و جوانان تأگیر می ةعادت مطالع و کتابخوانی
گذارند این تیأگیر مثبیت اسیت ییا یا خیر؟ و اینکه اگر تأگیر می

های گونه که بر همگان مشهود است، امروزه شبکههمان منفی؛
تیرین ابزارهیای ارتبیاطی در اجتماعی مجازی بیه یکیی از مهم
ها اند. اسیتفاده از ایین شیبکهسطح جامعه و جهان تبدیل شیده

 شدن اضافه باباشد. ها میدارای اگرات مختلفی بر زندگی انسان
 ةهمچنیین ارا ی و هاشیبکه ایین بیه مفید و جذاب کارکردهای

های ها و تکنولوژیهای جدیدتر با تطابق بیشتر با دستگاهنسخه
جایی از این فضیا، شیاهد رونید تقریباً همه ةحمل و استفادقابل

رشد تأگیرگذاری و حضور مستمر این ابزارهیا و روزافزون و روبه
اقشییار مختلیی  جامعییه هسییتیم  ةدر زنییدگی روزمییر فنییاوری
 (.  0606زاده، )مهدی

ترین ابزارهای ارتباط انسان مطالعه یا خواندن، یکی از مهم
با جهان پیرامون و به ویژه آگار به جیا مانیده از دیگیران اسیت. 

آموزان بر تشویق دانشهای آموزشی جوامع پیشرفته عالوهنظام
 ةهیا را بیه مطالعیهای درسی، آنو دانشجویان به مطالعه کتاب
نند و از ایین طرییق بیه ایجیاد کمنابع غیردرسی نیز هدایت می
 ةگمارند. به همین سبب مطالعیعادت مطالعه در افراد همت می

غیردرسی در برنامه زندگی افراد جایگاه  ةویژه مطالعمستمر و به
کند و به تدریج به ایجاد این بیاور منجیر واقعی خود را پیدا نمی

شود که مطالعه همانیا خوانیدن دروس مدرسیه ییا دانشیگاه می
رسیانی حیوزه، منظور موفقیت در امتحان است )پایگیاه اطالزبه
 (.0622قم،  ةنام ةمجل

حیال  های اجتماعی در اییران نییز دراز سوی دیگر، شبکه
گسترش روزافزون در بین جوانان و دانشجویان هستند این قشر 

-های اجتماعی مینیز مانند سایر افراد وقت زیادی را در شبکه

 ةبه موارد وکرشده، شناسیایی نحیوه اسیتفادگذرانند که با توجه 
ها و ریزان مدارس، دانشگاهتواند برنامهها میایشان از این شبکه

دیگر مؤسسات آموزشی را در ارزیابی شرایط و تالش در جهیت 
هیا به حداقل رساندن مشکالت ناشی از استفاده از ایین شیبکه

د در توانیآن نییز میی ةیاری کرده و از طرفیی مزاییای گسیترد
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های آموزشی و رشد فردی دانشجویان مورد استفاده ریزیبرنامه
قرار گیرد. با توجه به گرایش روزافزون دانشجویان به استفاده از 

ها را در توان نقش این شیبکههای اجتماعی مجازی، نمیشبکه
 ،زندگی فردی، تحصیلی و اجتماعی آنان نادیده گرفت. بنیابراین

های اجتمیاعی مجیازی فاده از شیبکهاست ةاهمیت موضوز رابط
های مختلی  توسط دانشجویان و تأگیر این اسیتفاده بیر جنبیه
 ،در ایین راسیتا زندگی آنان بسیار ضروری بیه نظیر میی رسید.

های هرچنید دانشییجویان ماننیید سیایر اقشییار جامعییه از شییبکه
کنند، ولیی مشیخص نیسیت کیه اجتماعی مجازی استفاده می

 ةجتماعی فضای مجازی بر میزان مطالعیهای ااستفاده از شبکه
 گذارند یا خیر؟ غیردرسی دانشجویان و جوانان تأگیر می

هدف اصیلی پیژوهش حاضیر، بررسیی رابطیه اسیتفاده از 
هییای اجتمییاعی مجییازی بییا میییزان مطالعییه غیردرسییی شییبکه

 باشد. دانشجویان دانشگاه پیام نور ایذه می

 ها بدین قرارند: فرضیه
فاده دانشیجویان دانشیگاه پییام نیور اییذه از بین میزان است .0

 رابطیه آنیانهای اجتماعی و میزان مطالعیه غیردرسیی شبکه
 معناداری وجود دارد.

هییای اجتمییاعی مجییازی بییین میییزان اسییتفاده از شییبکه .0
 است. کمتر از حد متوسط ایذهدانشجویان دانشگاه پیام نور

اییذه  میزان مطالعه غیردرسی دانشجویان دانشگاه پییام نیور .6
 .کمتر از حد متوسط است

بین میزان استفاده دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نیور  .5
های اجتماعی مجازی تفیاوت معنیاداری وجیود ایذه از شبکه

 دارد.

بییین میییزان مطالعییه غیردرسییی دانشییجویان دختییر و پسییر  .6
 دانشگاه پیام نور ایذه تفاوت معناداری وجود دارد. 

 

 پیشینه پژوهش

هیای ( در پیژوهش خیود راه0620و شکوری شیالدهی )افکانه 
هیای غیردرسیی را بررسیی کتاب ةترغیب دانشجویان به مطالع

 ةآمییاری مییورد مطالعییه در اییین پییژوهش کلییی ةکردنیید. جامعیی
های آزاد علیوم انسیانی دانشیگاه ةدانشجویان دختر و پسر رشت

هیزار نفیر  01بالغ بیر  0626-0625 در سال تحصیلی 2 ةمنطق
نفر از دانشجویان موردنظر بیود  651آماری شامل  ةو نمونبوده 

ای انتخیاب شیدند. گیری تصادفی چند مرحلهکه به روش نمونه
های پژوهش پ  از تحلیل آماری با استفاده از روش خی یافته

توانید دو، نشان داد که عامل نقش روش تیدری  اسیتادان می
ها ییا کتاب ةنقش مؤگری بر هدایت دانشجویان به سمت مطالع

 منابع غیردرسی داشته باشد. 

( در پژوهش خود عوامل مؤگر بر مییزان 0600احمدیان نا ینی )
 06-36نفر از شهروندان باسیواد  005غیردرسی در بین  ةمطالع

نتایج رگرسیون چند متغیره نشیان ساله شهر نایین بررسی کرد. 
درصید و گیرایش بیه  06داد که متغیرهیای فرهنیگ شیفاهی 

ه بیشترین اگر را در تبیین میزان وارییان  متغییر مطالعیه مطالع
غیردرسی دارند که از تغییرات مربوط به واریان  متغییر مییزان 
 مطالعه غیردرسی از طریق متغیرهای فوق تبیین شده است.

( وضییعیت اسییتفاده از 0606مجییردی، اسییالمی و جمییال )
های اجتماعی مجازی بیین دانشیجویان اسیتان خراسیان شبکه

درصید از  65دهد حدود شمالی را بررسی کردند. نتایج نشان می
تیوان انید، مییها اسیتفاده کردهآماری از این شبکه ةافراد نمون

ها همچنان مبهم نتیجه گرفت که هویت اشخاص در این شبکه
ای اسیت کیه بیرای گونیهبوده و فضای اخالقی حاکم بر آن به

 باشد. نسل جوان سالم نمی
( پژوهشیی را بیا 0606) انشورحسینی و سعیدیخدایاری، د

های اجتمیاعی مجیازی میزان و نوز اسیتفاده از شیبکه»عنوان 
درصیید از  6/66های پییژوهش نشییان داد، انجییام دادنیید. یافتییه

های اجتماعی مجازی اسیتفاده دانشجویان در حد کمی از شبکه
کنند. همچنین نتایج حاکی از آن است که بیین متغیرهیایی می
رسیانی و ارتبیاط تنوز و گستردگی، میزان استفاده، اطالزچون 

تحصیلی دانشجویان و میزان اسیتفاده از  ةآسان، جنسیت و رشت
 های اجتماعی مجازی رابطه وجود دارد. شبکه

( پژوهشیی را بیا عنیوان 0605) نییا ، یعقوبی و ریاحیکیان
« های اجتماعی برای دانشجویانواکاوی نقش و کاربرد شبکه»
اجتمیاعی  ةترین شبکها نشان داد که محبوبیافته جام دادند.ان

های دانشجویان فیسبوک است. میزان حساب درصد 22 در بین
طورکلی تقریبیاً برابیر اسیت امیا کنترل شده و کنترل نشده بیه

دانشجویان  های کنترل شدهآزمون خی دو نشان داد که حساب
 ةکنتییرل شییدهای طور معنییاداری بیشییتر از حسییابدختییر بییه

 دانشجویان پسر است. 
( در پژوهشی وضعیت اسیتفاده 0606دلشادی و همکاران )

های اجتمیاعی و ارتبیاط آن بیا وضیعیت تحصییلی در از شبکه
های پژوهش نشیان داد کیه دانشجویان را بررسی کردند. یافته

درصیید از  6/06های اجتمییاعی در میییزان اسییتفاده از شییبکه
 2/01درصید در حید متوسیط و  2/36دانشجویان در حد بیاال، 

درصید از  00درصد در حد پایین بیود و وضیعیت تحصییلی در 
درصید  06درصد در حد متوسط و  33دانشجویان در حد خوب، 

های اجتمیاعی و در حد ضعی  بود. بین میزان استفاده از شبکه
وضعیت تحصیلی دانشجویان ارتباط معنیاداری وجیود نداشیت. 

های اجتمیاعی و سین دانشیجویان، شبکه بین میزان استفاده از
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جنسیت دانشجویان و شغل مادر دانشجویان ارتبیاط معنیاداری 
 وجود داشت. 

 یهدف بررسی با یپژوهش( 0600ترا و حریری )صمیعی، قبادی
و  یدرسی یو چیاپ یکیدر مطالعه الکترون یاجتماع یهانقش شبکه

انشیگاه آزاد د یو علوم انسیان اتیدانشکده ادب انیدانشجو یدرسریغ
نشیان داد  هاافتهدادند. یتهران انجام  قاتیواحد علوم و تحق یاسالم
سیه تیا چهیار  نیبی یاجتمیاع یهااز شبکه انیاستفاده دانشجو که

از  شی( بی03/1) ( بیوده و اسیتفاده از تلگیرام%3/66ساعت در روز )
از امکانییات  انی. دانشییجوباشییدیمیی یاجتمییاع یهاشییبکه ریسییا
 %53 یردرسیو غ یدرس یکیالکترون ةدر مطالع یجتماعا یهاشبکه

 زانییبیه م یردرسییو غ یدرسی یچاپ ةبه مطالع تیو در جهت هدا
عیادت  جادیدر ا یاجتماع یهاشبکهدر نتیجه، . رندیگیبهره م 56%

 نییمورد مطالعه در استفاده از ا انیبه مطالعه نقش داشته و دانشجو
 نترنیت،یا یبیاال متیعت و قسر یکند رینظ یها با مشکالتشبکه
 نیگیلتریو ف هاتیبیا سیا ییو عیدم آشینا یمنابع چاپ یباال متیق

 مواجه هستند. 
رفتیار  یبررسیهیدف  ( با 0600ساز )نارمنجی، نوکاریزی و زره

 یاجتمییاع یهیادر شیبکه انیاطالعیات دانشیجو یگیذاراشیتراک
 و «یهنیر-یاطالعیات ادبی»دریافتند که  یفیک کردیبا رو یمجاز
 نوز اطالعیات بیه اشیتراک نیترشیب «یآموزش-یاطالعات علم»

در نتیجیه، هیا بودنید. شبکه نیدر ا انیگذاشته شده توسط دانشجو
و  یبا هدف سیرگرم یها حت شبکه نیاطالعات در ا یگذاراشتراک
بیه اطالعیات بیا  برانکیار یمنجر به دسترسی تواندیم یگذرانوقت
 ها شود.شبکه نیدر ا یارزش
کند که جنسیت، بیر مشیارکت کیاربران ( بیان می0113) 0ویدب

گذارد. پسران جوان نسیبت های اجتماعی مجازی تأگیر میدر شبکه
ها دارنید امیا به دختران جوان تمایل بیشتری به فعالییت در شیبکه

دختران با سنین باالتر نسیبت بیه پییران بیا سین بیاالتر، فعالییت 
زی دارند. همچنین پسیران بیا های اجتماعی مجابیشتری در شبکه

سال خیود بیرای تعامیل بیا سن باالتر دو برابر بیشتر از دختران هم
منید بیه یابنید و کمتیر عالقهها حضیور میجن  مخال  در شبکه

مالقات افراد جدید هستند و دختران بیشیتر پسیران همسیال خیود 
د ها برای ارتبیاط بیا دوسیتان خیومند به استفاده از این شبکهعالقه

 .هستند
درک »( پژوهشییی بییا عنییوان 0106و همکییاران ) 0ال جبییری
ها بیا اسیتفاده از نظرییه های اجتماعی توسط عرباستفاده از شبکه
-عوامل فردی و اجتماعی مؤگر بر استفاده از شیبکه« استفاده و لذت

گر جنسیت و تجربیه اسیتفاده از ی اجتماعی تو یتر را با نقش تعدیل
گوییای تیأگیر  پیژوهشلعه قیرار دادنید. نتیایج اینترنت را مورد مطا

                                                        
1. Boyd 
2. Al-Jabri 

مستقیم لذت، آزادی بیان و تعامالت اجتماعی بر اسیتفاده از تیو یتر 
 گر را دارد. بوده و جنسیت و تجربه کاربر در این رابطه نقش تعدیل

کیارگیری نظرییه بیه»( پژوهشی تحت عنیوان 0103) 6آیفندو
ای درک اسیتفاده استفاده و لذت و فراینیدهای نفیوو اجتمیاعی بیر

را از طرییق نظرسینجی « های اجتماعیفراگیر دانشجویان از شبکه
در بین دانشجویان کارشناسی چهار کشور آمریکا، کانادا، مکزییک و 

وی نشان داد که فراینید  پژوهشهای یافته .آوری شدآرژانتین جمع
های نظریه لیذت سازی و تشخیص مانند گروهنفوو اجتماعی درونی

اجتماعی و نیاز به حفظ  ید خودکاوی، ارزش سرگرمی، ارتقاو کاربر
ارتباط بین فردی از طرییق سیاختار گرایشیات فیردی بیر اسیتفاده 

 های اجتماعی تأگیر مثبت دارد. فراگیر دانشجویان از شبکه
( در پژوهشیییی بیییا عنیییوان 0103) 6و جانوسیییک 5براییییانز

-زیابی مییهای اجتماعی را چگونه اردانشجویان آمریکایی شبکه»

کارگیری نظریه استفاده و لذت، نگرش مثبیت و منفیی با به« کنند؟
هییای دانشییجوی آمریکییایی را بییه اسییتفاده و لییذت از شییبکه 533

نشیان داد کیه  پیژوهشاجتماعی مورد مطالعه قیرار دادنید. نتیایج 
شیده خاطر ایده نظارت اجتماعی و واقعییت تحریی ه دانشجویان ب

یگران و نیاز به رقابت برای سیاخت جامعیه ناشی از مقایسه خود با د
 های اجتماعی تمایل دارند.به استفاده از شبکه

با تحلیل پیشنه مربوط به استفاده  (0102) و همکاران 3زاکوس
از فضای مجازی در آموزش عالی دریافتند که اسیتفاده دانشیجویان 

های مختلی  دانشیجویی از این فضا، به رغم داشتن تفاوت در گروه
های اجتماعی، در مجمیوز تنوز اهداف آنان برای استفاده از رسانهو 

تواند در امر یادگیری و انجام تکالی  به نفع آموزش آنان است و می
 و امیور درسییی بیه آنییان کمیک کنیید و ایین رویییه در دنییا رو بییه 

 .  توسعه است

های انجام شیده در خیارو و داخیل کشیور نگاهی به پژوهش
 ةهای اجتمیاعی و عوامیل میؤگر بیر مطالعیهدهد که شبکنشان می

خود بییهرا محققییان و پژوهشییگران از غیردرسییی توجییه بسیییاری 
اختصاص داده است. که در این بین بررسی عوامل مؤگر در گیرایش 

اجتمیاعی  ةجوانان و دانشجویان به فیسبوک نسبت به دیگیر شیبک
وجیه مدرسیه بیشیتر میورد ت و مجازی و تأگیر عواملی مانند خانواده

طور محققان بوده است. با این حال، پژوهشی مشاهده نشید کیه بیه
هیای اجتمیاعی فضیای خاص به بررسی رابطیه اسیتفاده از شیبکه
قشیری خیاص ماننید مییان مجازی با مییزان مطالعیه غیردرسیی 

 دانشجویان پرداخته باشد.  
 

                                                        
3. Ifinedo 

4. Briones 
5. Janoske 
6. Zachos  

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Al-Jabri%2C+I+M
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 کار پژوهش روش
 کییمطالعیه از نظیر هیدف،  نییا ،پژوهشبا توجه به موضوز 

و روش  تیییماه از نظییر نیاسییت همچنیی یکییاربرد وهشپییژ
حاضیر از  پیژوهش. باشیدیم یمقطع یو از لحاظ زمان یشیمایپ

 است. یلیتحل-یفیتوص هایپژوهشانجام کار از نوز  وهینظر ش
حاضر، شامل کلیه دانشیجویان دانشیگاه  پژوهشجامعه آماری 

تحصییلی سیال سیال دوم نییمباشیند کیه در پیام نور ایذه میی
کیه تعیداد  بودنداین دانشگاه مشغول به تحصیل  0606-0603
 پیژوهشباشد. روش نمونه گییری در ایین نفر می 0011ها آن

تصادفی در دسیترس اسیت و از آنجیایی کیه در ایین مطالعیه 
واریان  جامعه مشخص نیسیت و از احتمیال موفقییت و عیدم 
موفقیت اطالعی در دست نیست، از جدول کرجسی و مورگیان 

عیین حجم نمونه استفاده شد. با توجه بیه بررسیی انجیام برای ت
 0011نفر نمونه بیرای  000) شده در جدول کرجسی و مورگان

تیا  در نظیر گرفتیه شیدنفیر  601، حجم نمونه برابر نفر جامعه(
 .ریزش احتمالی پوشش داده شود

-ای از روشآمییزه پیژوهشها در این گردآوری داده روش

ای از طرییق انی است. در روش کتابخانهای و میدهای کتابخانه
و نییز  پیژوهشای، ادبیات موضوز و پیشیینه مطالعات کتابخانه

شید. در روش مییدانی چارچوبی مناسب برای موضیوز فیراهم 
، و تعیدادی بییش از تعیداد نمونیه ، از طریق پرسشنامهپژوهش

 603پرسشنامه توزییع شید کیه از ایین تعیداد  601تعداد یعنی 
 .قابلیت تحلیل را داشتندپرسشنامه 

بیه شیرز زییر اسیتفاده ساخته محققپرسشنامه  0در این مطالعه از 
ایین  ی کیههای مجیازپرسشنامه میزان استفاده از شبکهال ( شد: 

ای، از درجه 6باشد و در طی  لیکرت گویه می 01پرسشنامه دارای 
دهی در کامالً مخالفم تا کامالً موافقم تنظیم شده است. نحوه امتیاز

( بیه 0تیرین نمیره )این پرسشنامه بدین صورت می باشد که پایین
( بیه گزینیه کیامالً موافیق 6گزینه کامالً مخال  و باالترین نمره )

دارای  کیه پرسشنامه میزان مطالعیه غیردرسیی ب( گیرد وتعلق می
)ازجمله مییزان مطالعیه غیردرسیی و دفعیات مراجعیه بیه گویه  01

ای، از خیلیی کیم تیا درجیه 6در طی  لیکرت  باشد ومیکتابخانه( 
هیم خیلی زیاد تنظیم شده است. نحوه امتیازدهی در این پرسشنامه 

( به گزینه خیلی کیم و 0ترین نمره )بدین صورت می باشد که پایین
 گیرد.( به گزینه خیلی زیاد تعلق می6باالترین نمره )

علیم گیروه روایی پرسشنامه براسیاس نظرخیواهی از اسیتادان 
یید واقع شید. أمورد ت دانشگاه پیام نور ایذه،شناسی اطالعات و دانش

ز روش آلفیای کرونبیاا اسیتفاده پرسشینامه امنظور تعیین پایایی به
مییزان ضیریب انسیجام درونیی )پاییایی(  0گردیده است. جیدول 
هیای دهد. میزان آلفای کرونبیاا پرسشینامهپرسشنامه را نشان می
و میییزان مطالعییه  23/1هییای اجتمییاعی شییبکهمیییزان اسییتفاده از 

نشیانگر بیاال بیودن مییزان انسیجام  کیه می باشد 26/1غیردرسی 
 ها است.های موجود در پرسشنامهدرونی گویه

 
 پژوهشهای یب پایایی پرسشنامهاضر .4جدول  

 مقدار آلفای کرونباخ تعداد گويه ها پرسشنامه

 23/1 01 های اجتماعیمیزان استفاده از شبکه

 26/1 01 میزان مطالعه غیردرسی

 
-های گردآوری شده از پرسشنامهمنظور تجزیه و تحلیل دادهبه

های توصیفی و استنباطی استفاده شد. در از آماره پژوهشهای 
های بخش آمار توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین و نمودار

مال منظور بررسی نرهیستوگرام استفاده شد. در همین بخش به
اسمیرن  استفاده شد. در -ها از آزمون کولموگروفبودن داده

تک  tبخش استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون 

استفاده  اس. پی. اس. اس.افزار نرم درمستقل ا tای و نمونه
 است.شده 
 

 هایافته
 های پژوهش تبیین شده است. در ویل یافته

 هابراساس جنسیت آن پژوهشان فراوانی و درصد شرکت کنندگ .2جدول 
 درصد فراوانی جنسیت
 6/51 002 دختر

 6/60 022 پسر

 011 603 کل
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را براساس  پژوهشکنندگان !فراوانی و درصد شرکت 0جدول 
شود، گونه که مشاهده میدهد. همانها نشان میجنسیت آن

را  پژوهشکنندگان درصد شرکت 6/51نفر برابر با  002تعداد 

-تشکیل میدختران درصد را  6/60نفر برابر با  022و  پسران

 دهند.

 

 فراوانی و درصد مدت مطالعه غیردرسی روزانه شرکت کنندگان .3جدول 

 درصد تراکمی درصد فراوانی میزان ساعات متغیرها
 
غیردرسی  مطالعه

 در روز

 52 52 060 کمتر از یک ساعت

 22 51 006 بین یک تا دو ساعت

 03 0 61 ه ساعتبین دو تا س

 3/00 3/0 0 بین سه تا چهار ساعت

 011 6/1 0 بیشتر از چهار ساعت

 ------- 011 603 کل

 
درصد از  52شود، مشاهده می 6گونه که در جدول همان
درصد گزینه بین  51دهندگان گزینه کمتر از یک ساعت،پاسخ

 3/0درصد گزینه بین دو تا سه ساعت،  01یک تا دو ساعت، 

درصد گزینه بیشتر از چهار  6/1درصد بین سه تا چهار ساعت و 
 اند.را انتخاب کردهمطالعه روزانه ساعت 

 

 فراوانی و درصد تعداد مراجعه ماهانه پاسخگویان به کتابخانه .1جدول 

 درصد تراکمی درصد فراوانی تعداد مراجعه متغیرها

مراجعه ماهانه به 
 کتابخانه

 52 52 060 بار 0

 25 63 005 بار 6تا  0

 02 05 56 بار 5تا  6

 011 0 3 تربار بیش 5

 ------- 011 603 کل 

 
بار در  0درصد  52 ،شودمشاهده می 5همان گونه که در جدول 

 درصد بیشتر  0بار و  5تا  6درصد  05بار،  6تا  0درصد  63ماه، 
 .اندهبار در ماه به کتابخانه مراجعه کرد 5ز ا

 

 فراوانی و درصد مدت مطالعه غیردرسی هفتگی شرکت کنندگان .1جدول 

 درصد تراکمی درصد فراوانی میزان ساعات متغیرها

مطالعه 
غیردرسی در 
 هفته

 0 0 3 تمام زمان مطالعه در هفته

 05 00 60 بیش از نیمی از زمان مطالعه در هفته

 32 65 030 کمتر از نیمی از زمان مطالعه در هفته

 00 60 03 اصالً زمانی برای مطالعه غیردرسی اختصاص نمی دهم

 ------- 011 603 کل

 
این در پاسخ به  ،شودمشاهده می 6همان گونه که در جدول 

چند ساعت از زمان مطالعه خود در هفته را به مطالعه که سئوال 
درصد گزینه تمام زمان  0 ،غیردرسی اختصاص می دهید

درصد گزینه بیش از نیمی از زمان مطالعه  00مطالعه در هفته، 
درصد گزینه کمتر از نیمی از زمان مطالعه در هفته  65در هفته، 

درصد گزینه اصالً زمانی برای مطالعه غیردرسی  60و 
 اند.دهم را انتخاب کردهاختصاص نمی

-ها از آزمون کولموگروفبه منظور بررسی نرمال بودن داده .0
 3ایج مربوط به این تحلیل در جدول اسمیرن  استفاده شد نت
 نشان داده شده است.
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 اسمیرن  برای بررسی نرمال بودن متغیرها-آزمون کولموگروف .1جدول 
 معناداری درجه آزادی آماره متغیر
 /.0 603 ./.56 های اجتماعیاستفاده از شبکه

 /.110 603 ./.33 مطالعه غیردرسی

 
های اجتماعی تفاده از شبکهمیزان این آماره برای متغیر اس 

-به دست آمده که از لحاظ اماری معنادار نمی 156/1برابر با 

به دست  133/1باشد ولی برای متغیر مطالعه غیردرسی برابر با 
باشد. با توجه به این نتایج آمده که از لحاظ آماری معنادر می

های توان گفت که برای متغیر میزان استفاده از شبکهمی
ی فرض نرمال بودن رعایت شده است. در ارتباط با اجتماع

متغیر مطالعه غیردرسی با توجه به پایین بودن مقدار آماره و باال 

باشد و این آزمون تحت تأگیر حجم نمونه می ،بودن حجم نمونه
-توان از از فرض غیرنرمال بودن آن چشمبر این اساس می

 اند.ها بررسی شدهفرضیهدر ویل  پوشی کرد.

های ین استفاده دانشجویان دانشگاه پیام نور ایذه از شبکهب .0
 .ها رابطه وجود دارداجتماعی با میزان مطالعه غیردرسی آن

 

 های اجتماعی با مطالعه غیردرسی دانشجویانضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه .1دول ج

 

آزمون همبستگی پیرسون را برای بررسی  3جدول های داده
های اجتماعی با میزان مطالعه رابطه میزان استفاده از شبکه

دهد. می غیردرسی دانشجویان دانشگاه پیام نور ایذه نشان
به دست آمده است که از  r=06/1ضریب همبستگی برابر با 
توان گفت می رو(. ازاینP<10/1باشد )لحاظ آماری معنادار می

های اجتماعی دانشجویان میزان با افزایش استفاده از شبکه
 یابد. ها نیز افزایش میمطالعه غیردرسی آن

از حد متوسط  کمتر ازدانشجویان دانشگاه پیام نور ایذه . 6
 .کنندهای اجتماعی مجازی استفاده میشبکه

 

 آماره های توصیفی متغیر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی دانشجویان .1جدول 
 تعداد انحراف معیار میانگین متغیر

 603 63/00 01/63 میزان استفاده از شبکه های اجتماعی

 
های ز شبکههای توصیفی میزان استفاده اآماره 2جدول 

دهد. اجتماعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور ایذه را نشان می
شود، میانگین و انحراف معیار میزان طور که مشاهده میهمان

های اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام استفاده از شبکه
به دست آمده است.  31/00و  23/63نور ایذه به ترتیب برابر با 

ص شود میانگین محاسبه شده با مقدار مالک برای اینکه مشخ

ای تک نمونه tاز آزمون  ،تفاوت معنادار دارد یا خیر( 31)
 نشان داده شده است. 0استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 

 (31های اجتماعی با مقدار مالک )تفاوت معنادار میانگین استفاده از شبکهبررسی ای تک نمونه tآزمون  .1جدول 
 T درجه آزادی معناداری تفاوت میانگین ./.11اطمینان فاصله

 -50/5 606 110/1 -06/6  حد پایین حد باال
 36/0- 60/5- 

 

 مطالعه غیردرسی آماره متغیر

 
 های اجتماعیتفاده از شبکهمیزان اس

 

 06/1** ضریب همبستگی

 /.110 معناداری

N 603 

 معنادار است P≤10/1** در سطح 
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محاسبه شده برابر با  tشود، مقدار طور که مشاهده میهمان
باشد به دست آمده است که از لحاظ آماری معنادار می -50/5

(110/1>Pازاین .)بین میزان استفاده از  توان گفت کهرو می
های اجتماعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور ایذه با شبکه

( تفاوت معنادار وجود دارد و با توجه به اینکه 31مقدار مالک )
های اجتماعی در دانشجویان دانشگاه میانگین استفاده از شبکه

توان گفت که میزان باشد میمی 23/63پیام نور ایذه برابر یا 
های اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام ده از شبکهاستفا

 باشد.تر از مقدار مالک مینور ایذه پایین
کمتر از مطالعه غیردرسی دانشجویان دانشگاه پیام نور ایذه . 5

 .استحد متوسط 

 

 های توصیفی متغیر میزان مطالعه غیردرسی دانشجویانآماره .42جدول
 تعداد انحراف معیار میانگین متغیر
 603 56/2 61/56 میزان مطالعه غیردرسی

 

های توصیفی میزان مطالعه غیردرسی در آماره 01جدول 
طور که دهد. هماندانشجویان دانشگاه پیام نور ایذه را نشان می

شود، میانگین و انحراف معیار میزان مطالعه مشاهده می
ترتیب  غیردرسی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور ایذه به

به دست آمده است. برای اینکه  56/2و  61/56برابر با 

( 60مشخص شود که میانگین محاسبه شده با مقدار مالک )

ای استفاده شد تک نمونه tاز آزمون  ،تفاوت معنادار دارد یا خیر
 نشان داده شده است. 00 که نتایج آن در جدول 

 

 (60تفاوت معنادار میانگین میزان مطالعه غیردرسی با مقدار مالک ) ای به منظور بررسیتک نمونه tآزمون  .44جدول 
 T درجه آزادی معناداری تفاوت میانگین ./.11فاصله اطمینان

 حد پایین حد باال
60/6- 110/1 606 10/01- 

02/5- 66/3- 
 

به دست آمده است که از  -10/01محاسبه شده برابر با  tمقدار 
توان (. از این رو میP<110/1باشد )یلحاظ آماری معنادار م

گفت که بین میزان مطالعه غیردرسی در دانشجویان دانشگاه 
( تفاوت معنادار وجود دارد و با 60پیام نور ایذه با مقدار مالک )

توجه به اینکه میانگین مطالعه غیردرسی در دانشجویان 

ت که توان گفباشد میمی 30/56دانشگاه پیام نور ایذه برابر یا 
میزان مطالعه غیردرسی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور 

 باشد.تر از مقدار مالک میایذه پایین
بین استفاده دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور ایذه از . 6

 .وجود داردمعناداری های اجتماعی مجازی تفاوت شبکه
 

  های اجتماعیان دختر و پسر از شبکههای توصیفی میزان استفاده دانشجویآماره .42 دولج
 تعداد انحراف معیار  میانگین جنسیت
 002 50/06 06/62 پسران

 022 00/00  15/63 دختران
 

های توصیفی میزان استفاده دانشجویان دختر و آماره 00جدول 
-های اجتماعی را نشان میپسر دانشگاه پیام نور ایذه از شبکه

شود، میانگین و انحراف معیار می طور که مشاهدهدهد. همان
های اجتماعی در بین پسران به ترتیب میزان استفاده از شبکه

 00/00و  15/63و در دختران برابر با  50/06و  06/62برابر با 

به دست آمده است. برای اینکه مشخص شود که بین میانگین 
های اجتماعی در دختران و پسران تفاوت استفاده از شبکه

مستقل استفاده شد که  tاز آزمون  ،ری وجود دارد یا خیرمعنادا
 نشان داده شده است. 06 نتایج آن در جدول

 

 های اجتماعی در دانشجویان دختر و پسرمستقل برای بررسی تفاوت میانگین میزان استفاده از شبکه tآزمون  .43جدول 

 F ناداریمع T درجه آزادی معناداری تفاوت میانگین ./.11فاصله اطمینان

   حد پایین حد باال
03/0 

 
05/1 

 
605 

 
6/0 

 
00/1 

 
5/0 00/5 33/1- 
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فرض مستقل نیاز است قبل از انجام تحلیل پیش tدر آزمون 
شود طور که مشاهده میها بررسی شود. همانبرابری واریان 
به دست آمده است که از لحاظ آماری  F=5/0مقدار این اماره  

(. از این رو می توان گفت فرض P=00/1ر است )غیر معنادا
طور که مشاهده ها رعایت شده است. همانبرابری واریان 

به دست آمده است  6/0محاسبه شده برابر با  tشود، مقدار می

بین  پ (. P>16/1)  باشدکه از لحاظ آماری معنادار نمی
های اجتماعی در دانشجویان دختر و میزان استفاده از شبکه

و این  پسر دانشگاه پیام نور ایذه تفاوت معناداری وجود ندارد
 .شودیید نمیأفرضیه ت

پسر دانشگاه پیام نور ایذه از نظر  و بین دانشجویان دختر. 3
 .دارد دمطالعه غیردرسی تفاوت معناداری وجو

 

 های توصیفی میزان مطالعه غیردرسی دانشجویان دختر و پسرآماره .41جدول 

 تعداد انحراف معیار  نگینمیا جنسیت
 002 35/2 60/55 پسران

 022 00/2  02/53 دختران
  

میزان مطالعه غیردرسی  های توصیفیآماره 05جدول 
دهد. دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور ایذه را نشان می

شود، میانگین و انحراف معیار میزان طور که مشاهده میهمان
و  60/55ن پسران به ترتیب برابر با مطالعه غیردرسی در بی

به دست آمده است.  00/2و  02/53و در دختران برابر با  35/2

برای اینکه مشخص شود که بین میانگین مطالعه غیردرسی در 
 tدختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر از آزمون 

نشان داده شده  06مستقل استفاده شد که نتایج آن در جدول 
 ست.ا

 

 مستقل برای بررسی تفاوت معنادار میانگین میزان مطالعه  tآزمون  .41جدول 
 غیردرسی در دانشجویان دختر و پسر 

 F معناداری T درجه آزادی معناداری تفاوت میانگین ./.11فاصله اطمینان

 حد پایین حد باال
63/1-  36/1  605 63/1- 05/1  06/0  

36/0 52/0-  

 
بیرای بررسیی  Fشود مقیدار آزمیون مشاهده می طور کههمان

به دست آمده اسیت کیه از  F=06/0ها برابر با برابری واریان 
تیوان (. از ایین رو مییP=05/1لحاظ آماری غیر معنادار است )
طور کیه ها رعایت شده است. همانگفت فرض برابری واریان 

دسیت به  -63/1محاسبه شده برابر با  tشود، مقدار مشاهده می
(. از P>16/1باشید )آمده است که از لحاظ آماری معنادار نمیی

توان گفیت کیه بیین مییزان مطالعیه غیردرسیی در این رو می
دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور ایذه تفاوت معنیاداری 

 .شودیید نمیأو این فرضیه هم ت وجود ندارد
 

 گیریبحث و نتیجه
هییای اجتمییاعی اده از شییبکهبییا افییزایش اسییتفنتییایج نشییان داد 

 یابید.هیا نییز افیزایش مییدانشجویان میزان مطالعه غیردرسیی آن
های اجتماعی بر میزان های پژوهش تأگیر شبکهکدام از پیشینههیچ

های اجتمیاعی مجیازی اند. شبکهمطالعه غیردرسی را بررسی نکرده
ی بر زندگی شخصای هستند که عالوههای پیشرفتهازجمله فناوری
اند. از سیوی دیگیر، ها نیز وارد شدهکاری و علمی آن ةافراد به حوز

دانشجویان و جوانان ازجمله افرادی هستند که بیشترین اسیتفاده را 
سیر  ها بیهکنند و وقت زیادی را در ایین شیبکهها میاز این شبکه

بنیابراین الزم اسیت  (.0606)مجردی، اسیالمی و جمیال،  برندمی
بیر کیاربرد سازی الزم صورت گیرد تا عیالوهفرهنگ و ریزیبرنامه

تفننی و سرگرمی، دانشجویان در اشتراک دانش و اطالعیاتی کیه از 
ها آورنید نییز از ایین شیبکهدسیت می مطالعه منابع غیردرسیی بیه

منابع غیردرسی خوانده شده توسیط خیود را  ةاستفاده کرده و مطالع
به هر حال،  پیشنهاد دهند. های اجتماعی نیزبه دیگر کاربران شبکه

تیوان های اجتماعی را مییدانشجویان در استفاده از شبکه التیتما
و میثال بیرای  (0103و جانوسیک،  انزییکیرد )برا نهیجهت داد و به

ی، شیالده یافکانیه و شیکورآموزش دروس از آنها بهیره گرفیت )
0620).. 

هیای اجتمیاعی در بیین میزان اسیتفاده از شیبکههمچنین 
-تر از مقدار میالک مییجویان دانشگاه پیام نور ایذه پاییندانش

خیدایاری، دانشورحسیینی و باشد. این نتایج با نتیایج پیژوهش 
( همسیو و 0606( و مجردی، اسالمی و جمیال )0606) سعیدی

 ( غیرهمسو است.0606با نتایج پژوهش دلشادی و همکاران )
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شگاه پییام میزان مطالعه غیردرسی در بین دانشجویان دانشمنا 
باشد. نتایج ایین پیژوهش را تر از مقدار مالک مینور ایذه پایین

 ( همسییو دانسییت.0600تییوان بییا نتییایج احمییدیان نییا ینی )می
ای است که دانشجویان چه در گونهمتأسفانه نظام آموزشی ما به

مراحل تحصیل و چه بعید از آن نییاز و اهمییت مطالعیه منیابع 
رو، مییزان مطالعیه منیابع د. ازایینکننغیردرسی را احساس نمی

غیردرسی بسیار کم است. لذا، الزم است نظام پیژوهش محیور 
د تا دانشجویان تنهیا شوهای قبلی ها جایگزین نظامدر دانشگاه

به مطالعه یک یا چند منبع درسی در ایام تحصییل و امتحانیات 
خود وابسته نباشند. از سوی دیگر، نظام استخدامی در کشور نیز 

هییای اسییتخدامی خییود باییید بییه اطالعییات علمییی و ر آزموند
 بر معیارهای دیگر توجه داشته باشد. غیردرسی متقاضیان عالوه

هیای اجتمیاعی در ین مییزان اسیتفاده از شیبکهعالوه، به
دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور ایذه تفاوت معنیاداری 

نیا مالل، ریاحی وجود ندارد. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش
 ،(0606) خیدایاری، دانشورحسیینی و سیعیدی(، 0606و کیان )
در  ( غیرهمسو است.0113و بوید )(، 0606و همکاران ) یدلشاد

کنید کیه جنسییت، بییر ( بیییان می0113بویید ) ، همیین راسیتا
های اجتمییاعی مجییازی تییأگیر مشییارکت کییاربران در شییبکه

ود جالیب توجیه و دور از خی ةنوبگذارد. نتایج این پژوهش بهمی
هیای وکیر شیده، انتظار بوده است چرا کیه، براسیاس پژوهش

های ویژه در ایران به دالیلی ازجمله داشتن سرگرمیدختران به
هیای تشیکیل شیده در کمتر و حضور کمتر در جامعه بیه گروه

دهنید. های اجتماعی مجازی وابستگی بیشتری نشان میشبکه
ی که دالیل معنادار نبودن تفاوت بیین از این نظر، انجام پژوهش

دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور اییذه از  ةمیزان استفاد
نظر های اجتماعی مجازی را ارزییابی کنید، ضیروری بیهشبکه
رسید. از دییدگاه محقیق سیاختار سینتی شهرسیتان اییذه و می

ویژه در بییین هییا بییا یکییدیگر بییهتر خانوادهارتباطییات گسییترده
های اجتماعی ها از شبکهآن ةجویان دختر در میزان استفاددانش

 گذارد.مجازی به نسبت جوامع غیرسنتی تأگیر بیشتری می
بییین میییزان مطالعییه غیردرسییی در نتییایج نشییان داد کییه 

دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور ایذه تفاوت معنیاداری 
دیان نا ینی وجود ندارد. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش احم

علت بیه ،طور کیه گفتیه شیدهمان باشد.( غیرهمسو می0600)
نظام آموزشی کشور ما افیراد از سینین پیایین در میدارس و در 

ها اهمییت مطالعیه منیابع غیردرسیی را سنین باالتر در دانشگاه
کنند و جامعیه و مراکیز وییربط و دخییل در افیزایش درک نمی

های عمومی نییز رسه و کتابخانهمیزان مطالعه مانند خانواده، مد
های ریزیرو، لزوم برنامیهاند. ازایندر این امر موفق عمل نکرده

الزم جهییت افییزایش میییزان مطالعییه منییابع غیردرسییی کییامالً 
 شود.احساس می
های اجتماعی مجازی محبوبیت و استقبال از رسانهافزایش 

ن های اخیر بیر کسیی پوشییده نیسیت. اسیتفاده از اییدر سال
وییژه در آمیوزش و بهها در بین زن، مرد، کودک و جوان رسانه

)زاکییوس  و عییالی و میییان دانشییجویان فراگیییر شییده اسییت  
و نوز ارتباطیات اجتمیاعی و مییزان آن را در ( 0102همکاران، 

ز سیوی دیگیر، در ا بین تمامی آحاد جامعه را تغییر داده اسیت.
ی هر جامعه در گرو توسعه فرهنگ ،کنیمدنیایی که ما زندگی می

گسترش فرهنگ مطالعیه اسیت. کتیاب و مطالعیه آن یکیی از 
ای عوامل بسیار مهم در پیشرفت و اعتالی فرهنگ هر جامعیه

رود. به همین دلییل هرچیه سیطح بیینش و سیواد به شمار می
عمومی بیشتر باشد، آن جامعه در پیشبرد اهداف ملی و فرا ملی 

مسیا ل و مشیکالتی کیه در  تر خواهند بود. یکیی ازخود موفق
اکثر کشورهای در حال توسعه به چشم می خورد فقر مطالعاتی 
 رود.است، که تهدید بزرگی برای ایین کشیورها بیه شیمار میی

کشور جمهوری اسالمی ایران نیز ازجمله کشورهایی است کیه 
براساس آمارهای متعددی که از سوی نهادهای مختلی  ارا یه 

مطالعاتی پایینی  ةیی است که سرانشود جزء کشورهاشده و می
ایین اسیت کیه آییا اسیتفاده از مطیرز دارد. یکی از سیئواالت 

های اجتماعی مختلی  بیر مییزان مطالعیه تیأگیر خواهید شبکه
در متون خارجی اهمییت فنیاوری اطالعیات و گذاشت یا خیر؟ 

هیای بسییاری های اجتماعی سبب شده است تیا پژوهششبکه
میؤگر بیر اسیتفاده و قصید اسیتفاده از منظور شناخت عوامل به

های اجتماعی صورت گییرد ویژه شبکههای کاربردی و بهبرنامه
  (.0606)اکبری و همکاران، 

های اخییر ویژه در سالمحققان و پژوهشگران ایرانی نیز به
های اجتمیاعی مجیازی اختصیاص توجه زیادی را به این شبکه

رد تاریخچیه، عوامیل های متعیددی را در میواند و پژوهشداده
های ها بر جنبیهها و تأگیر این شبکهمثبت و منفی استفاده از آن

 . بیرای نمونیه،انیدمختل  زندگی فردی و اجتماعی انجیام داده
هیای اجتمیاعی شیبکه (،0606مجردی و همکیاران )طبق نظر 

نیارمنجی و نظر است و طبق نظر محیطی برای همدلی و تبادل
شیبکه ابیزاری بیرای تقوییت سیرمایه ایین (، 0600همکاران )

 یهابا توجه به نقش شیبکه تواند باشداجتماعی دانشجویان می
میییان درسییی و غیردرسییی  در تبییادل اطالعییات یجتمییاعا

ها و شیبکه نییا یهاتیاست در مورد قابل ی، ضروردانشجویان
 ،یعیصیم) مؤگر از آنها تالش شیود یوربهره شیافزا جهیدر نت
ها، مطالعه و میزان در بین این جنبه .(0600ی، ریو حر ترایقباد

ریزان دولتی، سیاسی و اجتماعی به نتیایج توجه مدیران و برنامه
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. اگر است ها، موضوعی است که نادیده گرفته شدهاین پژوهش
مدیران و مسئوالن دانشگاهی نسبت به میزان و عوامل مثبت و 

در بییین های اجتمیاعی مجیازی منفیی اسیتفاده از ایین شییبکه
دانشجویان و جامعه خیود غافیل باشیند سیرمایه عظیمیی را از 

 دست خواهند داد. 
بنابراین، در جهت افزایش سیرانه مطالعیه منیابع غیردرسیی در 
جامعه باید عوامل مؤگر بر این مطالعه مورد توجیه پژوهشیگران 

هیای آنیان میورد توجیه قرار گییرد و در ادامیه نتیایج پژوهش
جا که یکی از عواملی که امروزه در و از آن مسئوالن قرار گیرد.

جهت اشتراک دانش، عقاید و اطالعات در بین آحاد جامعه وقت 
های اجتمیاعی خود اختصیاص داده شیبکهو هزینه زیادی را به

باشد. ضروری است که تأگیر آن بیر مییزان مطالعیه مجازی می
 بررسی شده و عوامل مثبت آن مورد استفاده قرار گیرند.

های توان در دانشگاههایی دیگر از این دست را میوهشپژ
های تحصیلی مختل  و حتی بیرای دیگر و برای مقاطع و رشته

دهیی های اجتماعی مجازی انجام داد تیا تعمییمتک شبکهتک
 نتایج افزایش یابد. 
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