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دانشگاه  یدانشکده کشاورز انیدانشجو یریادگیدر بهبود  یمجاز یاجتماع هایشبکه تأثیر

 نایسیبوعل

 2و مرجان سپه پناه 2یزدیا مینس، 2انیمسعود سام، 9یرضا موحد

 . رانیا، همدان، نایسیدانشگاه بوعل، یو آموزش کشاورز جیگروه ترو اریدانش -1
 . رانیا، همدان، نایسیدانشگاه بوعل یو آموزش کشاورز جیترو یدکتر یدانشجو -2
 

 چکیده

 یادیزهای اطالعات هستند که فرصت یروزرسانمهم بشر در به یاز جمله دستاوردها یاجتماعهای شبکه
های شبکه تأثیر، یبررس نیهدف ا. دهندمی قرار انیدانشجو ژهیوبه یو علم یآموزشهای جامعه اریرا در اخت

و  یکارشناس انیرا دانشجو یمارجامعه آ. بود یکشاورز انیدانشجو یریادگیهای تیدر بهبود فعال یاجتماع
 لینفر تشک 329با حجم  1931 یلیدر سال تحص نایس یدانشگاه بوعل یدانشکده کشاورز ارشدکارشناسی

سازی معتبر یبرا. عنوان نمونه با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدندنفر به 212شمار  نیکه از ا، دادند
 شیهم از پ از متخصصان و یهم از روش نظرسنج، قیتحق یریگمورداندازه یرهایو استخراج متغ نامهپرسش

ان متخصصان متخصص یبا استفاده از نظرسنج نامهپرسشهای پرسش ییروا. آهنگ استفاده شد شیآزمون پ
. به دست آمد θ = 88/0 زانیمحاسبه و به م یبیترت یبا آزمون تتا زیآن ن ییایو پا دییتا نایس یدانشگاه بوعل

 یاجتماعهای به استفاده از شبکه( درصد 4/32) یکشاورز انیاز دانشجو یمیاز ن شیکه ب ادنشان د جینتا
 نیاز اتر بیش یلیتکم التیمختلف تحصهای دختر در مقطع انیدانشجوچنین . همدارند ینگرش مثبت

در بهبود  یمجاز یاجتماعهای شبکه تأثیر یاکتشاف یعامل لیحاصل از تحل جینتا. کنندمی استفادهها شبکه
، یریادگیبهبود فرهنگ مطالعه و ، و مدرسانها یتبادل اطالعات با همکالس، نشان داد انیدانشجو یریادگی

که  باشندمی شده ییشناساهای عامل ترینمهم یابیاحتمال شغل  شیو افزا یو اجتماع یبهبود ارتباطات فرد
 بیحاصل از ضر جینتاچنین . همکنندمی نییرا تب رهایکل متغ انسواری درصد 11 مجموع درها عامل نیا

با نگرش آنان نسبت به  یکشاورز انیدانشجو یلیجنس و مقطع تحص نیب، نشان داد رمنیاسپ بستگیهم
آزمون  جینتا زیدرصد وجود دارد و ن 33در سطح دار یرابطه مثبت و معن یاجتماعهای استفاده از شبکه

 یاجتماعهای زن و مرد نسبت به شبکه انینگرش دانشجو نیکه ب دموضوع بو نیا انگریب زین سیکروسکال وال
عالقه به  زانیو م انیدانشجو یلیمقطع تحص نیبین چن. همدرصد وجود دارد 33در سطح  یتفاوت معنادار

 . درصد وجود دارد 33در سطح داری معنی رابطه مثبت و یاجتماعهای شبکه
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 قدمهم
انه و یمانند را یآموزش یهایفناوراستفاده از 

ت یفیبهبود و ک یبرا ییارتباطات از راه دور توان باال
 انسان یابیدست دبخشینو و دارد یآموزشهای برنامه

 است یریادگی و یآموزش ابزار نیتوانمندتر از یکی به
 ان وین دانشجویب نیدر ا(. 2013، 1و همکاران ید)

کنندگان از استفادهترین یلجزو اص انیدانشگاه
های و شبکه نترنتیاز جمله ا یآموزش یهایفناور

ابزار افزون بر  نیا. ندآیمی شمار به یاجتماع
ز یدر بعد آموزش و پژوهش ن یشخص یکاربردها
سبب باالبردن سطح  تواندمی داشته و یادیکاربرد ز

ان را از راه یان و دانشگاهیدانشجو ییدانش و توانا
 یهامنبعع و ارزان به اطالعات و یسر یابیدست

 . فراهم شود یعلم
 شیدایاز پ یناش یدر نظام اجتماعهای یدگرگون

های و شبکه نترنتیاز جمله ا نینوهای رسانه
ارتباط شاگرد و  یبرقراری وهیش یحت یاجتماع

را هم  یدر سطوح دانشگاه سیمدرس و روش تدر
 تیقابل یطور اساسامر به نیا. دگرگون کرده است

و به اشتراک  انیتوسط دانشجو قاتیانجام تحق
. را باالبرده است گرانیآنان با د یهاافتهی شتنگذا

های فیتکل یبرا ینوعبه زیکودکان ن یامروزه حت
 نیخود به ا یاجتماعهای رابطه یو برقرار یدرس

 اندانشجوی و آموزان دانش. اندوابسته شدهها رسانه
خود را  یریادگی ندیفرآی انتظار دارند که دامنه زین

رابطه با  یو برقرار رسشپ ازمندیدر هرلحظه که ن
کالس  یهااز محدوده رونیبه ب، مدرس باشند

 ندهیآ یبرا یامر نکته مثبت نیا. گسترش دهند
ها عامل نیو همه ا دآیمی شمار به میآموزش و تعل

 یاجتماعهای شبکهوب و ، نترنتای حضور علت به
به عنوان  یاجتماعهای شبکه(. 2008، 2انگی) است

 در جهان امروز به یجمع تباطار یفضا نیموثرتر
 ینه چندان طوالن شیدایکه با وجود پ ندآیمی شمار

جوانان  انیدر م یینفوذ باال بیضر یخود دارا
 (. 1934، یاتیو شامب خیش) هستند

توسعه های مرحله باورند نیبرا صاحبنظران
محور به  ییبه جامعه داناها آن کشورها و گذر یافتگی
، اطالعات شیاز کشورها در زا کیکه هر ینقش زانیم

، کشندمی دانش بر دوش تیریو مد هیسرما انیجر
آموزش  تیفیباال بردن ک گرید یاز سو. وابسته است

به  هکشورها وابست یافتگیتوسعه  ریدر مس
ارتباط  یبرقرار، حل مسأله ییچون تواناهایی مهارت

 امر نیاست که ا یو تفکر انتقاد یکارگروه، مؤثر
 کندمی جابیاز اطالعات را ا یانبوه ریو تفس بیترک

 انیجر نیاز ا یبخش(. 1934، یریو شب ییرضا)
 شود؛می مربوط یاجتماعهای اطالعات به بحث شبکه

و  یساختار اجتماع ینوع یعاجتماهای در واقع شبکه
 ای یقیاز افراد حق یپرشمارهای متشکل از گروه

 ینترنتیا یدر فضا یو بطور مجاز باشندمی سازمان
حل  یبراگیری میدر تصم ینقش مهم شکل گرفته و

 زانیو م التیروز و اداره کردن تشکهای مسأله
. کنندمی فایبه اهدافشان ا دنیرس یافراد برا تیموفق

باعث  توانمی یمجاز یرسمهای از شبکه استفادهبا 
 هیارا، اجتماع انیارتباطات در م یبرقرار شیافزا

 شیاطالعات و افزا عیانتقال سر، اطالعات مناسب
 نیعضو در ا یهاگروه نیدر ب یمردم یهامشارکت

 (. 2013، 9گتچل و سلنو) شدها شبکه
با توجه به استقبال گسترده جوانان و  نیبنابرا

 یبررس، یمجاز یاجتماعهای نوجوانان از شبکه
 برای، هاشبکه نیمربوط به اهای مسأله
 یضرور قیدق یزیردرست و برنامههای گیریمیتصم

مختلف  یهارا از جنبه یاجتماعهای است که شبکه
به  هبا توجچنین . همقرارداد یابیمورد کنکاش و ارز

در بهبود آموزش  یاجتماعهای که شبکه ینقش مهم
انتقال دانش و  انیبه جر یو سرعت بخش یریادگیو 

 نیا یکنند مسئله اصل فایا توانندیاطالعات م
به شکل  قیتحقهای پژوهش شکل گرفته و پرسش

 دگاهینگرش و د یمطرح شد: به طور کل ریز
 یماعاجتهای به استفاده از شبکه نسبت انیدانشجو

 ایمثبت است  یریادگیهای تیدر امر بهبود فعال
 ییها و کارکردهاچه نقش یاجتماعهای شبکه ؟یمنف

باشند؟ می دارا انیدانشجو یریادگیدر امر آموزش و 
بندی و گروه لیها را تحلنقش نیتوان امی چگونه
 یاجتماع یهااستفاده از شبکه زانیم نیب ایکرد؟ آ
 وجود دارد؟ یارتباط التیو سطح تحص تیبا جنس
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مانند  یشبکه اجتماعهای تیسا، یهنگام معرف از
نفر از ها ونیلیم رهیو غ 3بوکسیف، 4سیاسپ یما

. اندنام کردهثبتها تیسا نیروزانه در ا، کاربران
مختص به های ییکارا یداراها تیسا نای از هرکدام

از افراد در  یاریخود بودند و توانستند شمار بس
 نیدر ا. نندسراسر جهان را به خود جذب ک

مذهب و عالقه ، که زبان یافراد یاجتماعهای تیسا
. پردازندمی دارند به انتشار اطالعات مختلف یمشترک

چون انتشار هایی یژگیو یدارا کی هرها شبکه نیا
، فیبنابر تعر. باشندمی و عکس لیفا، ریتصو، صدا

بر وب هستند که  یخدمات مبتن یشبکه اجتماع
را در  یریو تصو ینخست مطالب صوت دهدمی اجازه

این که  دوم، نظام محدود به اشتراک بگذارند کی
های عالقه یکه دارا یاز کاربران یفهرست جادیا

 گریدبندی مشاهده و گروهمشترک هستند و سوم 
و  تیکه البته ماه، مشترک قیکاربران با عال

به  یتیارتباطات ممکن است از سا نیاگذاری نام
با  یمفهوم، یطورکلبه. باشد وتمتفا گرید تیسا

 بار نینخست یبرا ینترنتیا یاجتماعهای عنوان شبکه
متحده  التیدر ا زینو یلیدر دانشگاه ا 1310در سال 

 یشبکه اجتماع نیبعد از آن اول. مطرح شد کایآمر
 یاندازراه SixDegreeبه نام  1332در سال  ینترنتیا

 یماعاجتهای شبکه 2001تا  1332از سال . شد
 گریکدیمتفاوت از های یژگیبا امکانات و و یمختلف

های به بعد شبکه 2001از سال . ساخته شدند
شد و  دجایمتنوع اهای یبا کاربر یمتفاوت یاجتماع

شکل  یاجتماعهای از شبکه یدیدرواقع موج جد
کاربر در  اردیلیم 2از  شیبا ب بوکسیف اکنون. گرفت
 یاجتماعهای شبکه نیتراز پراستفاده یکیماه 

توسط  2004در سال  بوکسیف. گرددمی محسوب
 مارک نام به هاروارد دانشگاه انیاز دانشجو یکی

 نیا. شد اندازیراه دانشگاه خوابگاه در 1زوکربرگ
. در دسترس عموم قرار گرفت 2001در سال  تیسا

 . شد یاندازهم راه 2تریسال تو نیدر ا
طور به یاجتماعهای مفهوم شبکه زین رانیدر ا

 عیقدر سرکرد و آن دایرواج پ 8گسترده با اورکات
 نیسوم رانیا، کایو آمر لیرشد کرد که بعد از برز

(. 2008، 3سونیو ال دیبو) کشور حاضر در اورکات شد

، مانند اورکات اجتماعی شبکه یهاتیساوب
امروزه  مو تلگرا وبیوتی، سیاسپ یما، بوکسیف

دهد. می لیروزمره افراد را تشک یاز زندگ یبخش
اندازه از  ازشیاست که استفاده ب نیاعتقاد برا

سبب منحرف شدن ذهن دانش  یاجتماعهای شبکه
 یطورکلاما به شودیو مطالعه م یریادگیآموزان از 

و  حیاز لحاظ آموزش در صورت استفاده صح تواندیم
 عالوه. کارآمد باشد اریبس انیو مرب نینظارت والد

 دارایها شبکه نیکه ا دهندمی نشان قاتیتحق نیبرا
 یریادگی ندیآموزش و فرا یو مثبت رو یاثرات منف

عالقه  زانیبه م یمسئله بستگ نیهستند که البته ا
مازمن ) درباره آموزش داردها آن نگرش وهیافراد و ش
باورند که  نیپژوهشگران بر ا(. 2010، و اوسلول

از  یدیشکل جد یمجاز یاجتماعهای شبکه
 باعث کهاند افراد را به وجود آورده نیب یهمکار

، بابسون و هوپن) رفتار در افراد خواهند شد رتغیی
، که زبان یافراد، یاجتماعهای در شبکه(. 2014

دارند به انتشار اطالعات  یمذهب و عالقه مشترک
، یمجاز یاجتماعهای در شبکه. پردازندمی مختلف

 نیا یبر اساس ساختار سازمان یکاربردهای امیپ
و روابط  شوندمی داده انتقال و منتشرها شبکه

 نیافراد در اهای تیحما، شکل گرفته شده یاجتماع
را  گروهی کرده و رقابت درون تتقوی راها گروه
 (. 2011، و همکاران زتویلودهد )می شیافزا

انجام گرفته در های پژوهش جیتوجه به نتا با
زان ینه مین در زمیهر چند محقق، رخارج از کشو

 لیدال، یاجتماعهای ان از شبکهیاستفاده دانشجو
 عملکرد یرو بر آن یاحتمال راتیتأث و استفاده

 افتندیدست  یمتفاوت جیبه نتا یعاجتما و یلیتحص
آموزش  ردر ام یاجتماعهای در کل اثرات شبکه یول
شده  یابیمحققان مثبت ارزتر بیش از نظر یریادگیو 

 جیتوان به نتامی محققان نیاز جمله ا. است
ونتورا و خوزه (، 2019) مت نو و همکاران یپژوهشها

 و همکاران ائویل(، 2014) ونگ و دو(، 2019) کورو
 اگاتا و همکاران(، 2008) کولک و ساندرز(، 2001)
با عنوان استفاده از  یپژوهشدر . اشاره کرد( 2011)
نشان داده شد که  یدر آموزش دانشگاه بوکسیف

 تواندیم یدر آموزش دانشگاه بوکسیف یریکارگبه
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 شیافزا، یبه منابع آموزش عیسر یمنجر به دسترس
اطالعات  یگذاراشتراک، یآموزش کالس تیفیک

 ریپذانعطاف، یگروههای تیفعال شیافزا، یدرس
بهبود روابط ، یریادگی-یاددهی ندیشدن فرا

مدرس و دانشجو و  نیحفظ ارتباط ب، یاجتماع
 شود یریادگیو بهبود تجربه  تیرضا شیافزا تیدرنها

با  یگریدر مطالعه د(. 2019، مت نو و همکاران)
ونتورا و خوزه  یدر آموزش د بوکسیعنوان کاربرد ف

 یریکارگبه گرفتند که جهینت( 2019) کورو
 یدر ارتقا یتیتنها محدودنه یریادگیدر  بوکسیف

 جادیا یو تعامل یعنوان ابزار ارتباطبه سیتدر ندیفرا
در جهت کمک  یدیعنوان ابزار مفبلکه به، کندنمی

محسوب  زینای در توسعه حرفه انیبه دانشجو
 طبق مطالعات مازر و همکاران گرید یاز سو. شودیم
 بوکسیمشخص شد که استفاده از ف( 2002)
نسبت  انیدانشجو زهیبر بازگشت انگ یادیز راتیأثت

 یو بهبود جو کالس یآموزش یاثربخش، یریادگیبه 
های در مطالعه خود شبکه(، 2014) ونگ و دو. دارد

ابزار نوآورانه در  کی به عنوانهمراه را  یاجتماع
 دتأکیها . آناندکرده یافراد معرف یریادگیآموزش و 
و در  یشگیهم یریادگیه پای برها شبکه نیدارند که ا

که  دهدمی امکان را نیهمه جا بنا شده و به افراد ا
پژوهش  جینتا. رندیبگ ادی یدر هر مکان و زمان

که ساختار ، نشان داده است( 2014) بابسون و هوپن
توسط خود کاربران و  یمجاز یاجتماعهای شبکه

و ، آنان نبیها نوع تعامل، نقش آنان در گروه
 یاز سو. شودمی نییعت کنندمی که دنبالهایی هدف

در مورد نگرش ( 2011) و همکاران ائویل قیتحق گرید
 یریادگینسبت به  گرانآموزشران و یفراگ

ار ینگرش بس گرانآموزشکه ، نشان داد یکیالکترون
کمک به  یبرا یکیالکترون یریادگینسبت به  یمثبت
 نهیکه در زم یقیتحق جیدر نتا. س خوددارندیتدر

 یلیو عملکرد تحص بوکسیاستفاده از فن یب تباطار
ن معدل کل یکه ب، انجام شده بود مشخص شد

 یانیو دانشجو بوکسیکننده از فان استفادهیدانشجو
 نداشته وجود یتفاوت کردندنمی که از آن استفاده

 یقیتحق جیدر نتا(. 2008، کولک و ساندرز) است
 هاست که ب یابزار بوکسیف، مشخص شد گرید

خود را  یدانشگاه تیتا هو کندمی کمک انیدانشجو
های با شبکه انیمرتبط شدن دانشجو. توسعه دهند

با  دیجدهای ارتباط جادیسبب ا نترنتیو ا یاجتماع
 یمیو قد دیدوستان جد افتنی، یدانشگاههای مجمع

 یمنجر به جذاب شدن برقرارها تیقابل نیا. شودمی
البته با توجه به . شودمی بوکسیف قیارتباط از طر

های مسئله وها چالش دبایها شبکه نیا تیمحبوب
 میدر نظر گرفت مانند حفظ حر زیمربوط به آن را ن

 تیمسئول، یمنیا، بوکسیبه ف ادیاعت، یخصوص
-کستکا ید) ینسبت به آشکار شدن اطالعات شخص

 یاجتماعهای شبکه( 2014، روکوتس و همکاران
ها انسان یاجتماعهای عاملدر ت توانندمی همراه

 یریادگی. کنند جادیا یاساسهای یدگرگون
ها در هر زمان و شبکه نیو استفاده از ا کیالکترون

 یریادگیدر ها آن هاییو برتر یاز سودمند یمکان
: هوانگ 2011، اگاتا و همکاران) دآی شمار آگاهانه به
 (. 2008، و همکاران

 یپژوهشدر ( 1932) یجهرم انیریو بص یکیخان
 یاجتماعها و قدرت در شبکه یدرباره کنشگر

 یبوک در فضا سیف یکارکردها یابیارز) یمجاز
های در شبکه کنشگران یتوانمند تیبه ماه( یواقع

های بروز و اعمال آن در رابطه یو چگونگ یاجتماع
 انیپرداختند و ب یو اجتماع یاقتصاد، یاسیس

 یبرا یعاجتماهای که کاربران در شبکه کنندمی
 شده با هم ارتباط برقرار نییتع یها-به هدف دنیرس
 . کنندمی

خود به  یدر بررس( 1939) ایرنیو پپور یعدل
های شبکه یاسیس یامدهایو پها یاثرگذار یابیارز

شدن  یاز ابزار جهان یکی عنوان به یمجاز یاجتماع
 یاجتماعهای که شبکه، کردند انیپرداختند و ب

و  یآگاه، در گسترش اطالعات ینقش مهم یمجاز
 ارجبا خچنین . همافراد دارند یاسیسگیری جهت

 درها به انحصار دولت، سونگری کیکردن کشورها از 
و  تیو محدود شدن حاکمرسانی اطالع نهزمی

. اندشده منجرها در رفتار و عملکرد دولت دنظریتجد
های بیآس یمجاز یاجتماعهای شبکه نبرای افزون

 یناممکن رخدادها بینیپیش چونهم یاسیس
 دیهدت، دولت هیعل یافکار عموم جیبس، یاسیس
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خارج ، یاسیس ینهادساز نهینبود زم، یمل تیامن
 یو وارونه شدن برخ یعقالن ندیاز فرا استیشدن س

 . به همراه دارند زیرا ن استیحوزه سهای هیاز نظر
های توجه به نقش مهم و گسترده شبکه با

در بخش رسانی در امر آموزش و اطالع یاجتماع
به  بردن یپ یدر راستا یبررس نیانجام ا، یکشاورز

، محققان یبرا یاجتماعهای شبکههای نقش
 تیاهم یدارا یآموزشریزان و برنامه انیدانشجو

 یبرا تواندمی یبررس نیا جینتا گرید یاز سو. است
های در حوزه نقش رسانه گذارانسیاستو  ئوالنمس
 نیبه هم. باشد گشاراهدر امر آموزش و پژوهش  نینو

بردن و  یپ هیپژوهش بر پا نیا یخاطر هدف اصل
در بهبود  یاجتماعهای شبکههای یاثرگذار ییشناسا

 یکشاورزهای رشته انیدانشجو یریادگیهای تیفعال
 . شکل گرفت

 شناسیروش
، ازنظر هدف، یکم، پژوهش ازنظر راهبرد نیا

و از امکان کنترل ، یدانیم، ازنظر روش، یکاربرد
مطالعه را  نیا یجامعه بررس. است رهایمتغ

دانشکده  ارشدکارشناسیو  یکارشناس انیدانشجو
 یلیدر سال تحص نایس یدانشگاه بوعل یکشاورز
 نیکه از ا، دادند لینفر تشک 329با شمار  1931
با استفاده  یعنوان نمونه مورد بررسنفر به 212شمار 

ساده و جدول مورگان انتخاب  یریگروش نمونهاز 
محرمانه ماندن ، یاخالقهای مالحظه تیبا رعا. شدند

در ، نبود اجبار در ادامه دادن روند کار، اطالعات افراد
 وها به پرسش ییگوپاسخ یدسترس بودن محقق برا

 عیدانشگاه به توز از پژوهش یاجرا مجوز کسب
 یبرا. اقدام شد انیدانشجو نیدر ب نامهپرسش
 که ساخته محقق نامهپرسش ازها داده یگردآور
مختلف های یبررس جیبر مطالعه و مرور نتا مبتنی

 یبرا. شدهاستفاده، بود یاجتماعهای شبکه نهیدرزم
، یمجاز اجتماعیهای شبکه نامهپرسشسازی معتبر
از  یریگمورداندازه یرهایمتغ یاجزااستخراج  هیاز رو

های هیاز نظرگیری با بهره قیتحق یموضوع اتیادب
استفاده  یمقدمات یانمونه یاجرا زیمتخصصان و ن

 اریدر اخت، شدهیطراح نامه، پرسشمنظور نیبد. شد

 وها پس از انجام اصالحگاه آن مدرسان قرار گرفت
قرار  انیپاسخگو اریدر اخت، هااز آن یموارد لتعدی

هفت بخش شامل:  یدارا نامهپرسش نیا. گرفت
در  یمهارتهای پرسش(، هیگو 3) یفردهای یژگیو

 یمجاز یاجتماعهای استفاده از شبکه نهیزم
 3) یاجتماعهای استفاده از شبکه زانیم(، هیگو11)

 11) یاجتماعهای استفاده از شبکه نهیزم(، هیگو
در  موجودهای عالقه به موضوع زانیم(، هیگو

های یاثرگذار(، هیگو 3) یاجتماعهای شبکه
بخش  تیو در نها( هیگو 13) یاجتماع یهاشبکه
 یبه منظور بررس. بود هیگو 21آن شامل  ینگرش

استادان و  یاز نظرسنج نامهپرسشهای پرسش ییروا
 نایس یمتخصصان مربوطه و استادان دانشگاه بوعل

با استفاده  زین نامهپرسش ییایپا. استفاده شده است
شد  یبررس R افزارنرمدر  زین یبیترت یتتا بیاز ضر

در پاسخ مشارکت  ییکه نشان دهنده وجود همگرا
 رهایمتغ یاز محتوا کسانیکنندگان و برداشت 

 نیدر ا. به دست آمد θ=  88/0 آن زانیداشت که م
 انینگرش دانشجو نییو تب یابیمنظور ارزبه یبررس

از روش محاسبه درصد  یاعاجتم یهانسبت به شبکه
مخالف و بدون نظر استفاده ، موافق هیهر سه گو یبرا

 نیب بستگیهم یبررس یدر راستاچنین . همشد
، رسونیپ بستگیهمبا نگرش از  قیتحق یرهایمتغ
برحسب سطح ها نیانگیم سهیمنظور مقابه رمنیاسپ
 سیو کروسکال وال یتنوی از آزمون من ریمتغ اسیمق

 یبندو گروه ییشناسا یبرا تیرنهاد. استفاده شد
 لیاز تحل یاجتماع یهامختلف شبکههای یاثرگذار

 . استفاده شد یاکتشاف یعامل

 هایافته
 3/41، شدهگیری نمونه ینفر دانشجو 212از تعداد 

زن ( نفر 121) درصد 1/38و ( نفر 31) درصد مرد
و  ارشدکارشناسیدر ( نفر 84) درصد 2/92که ، بودند

مشغول  یمقطع کارشناسدر ( نفر199) درصد 1/33
 23، ازلحاظ سن یفراوان ترین. بیشبودند لیبه تحص

 نیا نیباز . سال بود 93آن  نیسال و کمتر
، بریدرصد وا 93، واتساپ درصد عضو 32 انیدانشجو

. اندبوده ایآکادمدرصد عضو  4/3، تریدرصد تو 1/2
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ها شبکه نیاز ا کیبه هر یدسترس وهیش نیافزون برا
 نترنتیا تسای درصد 12، همراه تلفن درصد 8/11

 درصد لپ 8/39، یشخص انهیدرصد را 3/12، دانشگاه
 . بود نت کافی درصد 4/3 و تاپ

استفاده  زانیم یبررس، شده یابیموارد ارز گرید از
درصد  9/12بود که نشان داد  یهای اجتماعاز شبکه

در شبانه روز  قهیدق 90کمتر از  یاز افراد مورد بررس
درصد  3/10، کننداستفاده می یهای اجتماعاز شبکه

 نیدرصد از افراد ب 8/22، ساعت 1تا  قهیدق 90 نیب
ساعت و  4تا  2 نیب رصدد 8/21، ساعت 2تا  1
ساعت در شبانه روز از  8تا  4 نیدرصد ب 2/12

 یدر حال نیا، کننداستفاده می یهای اجتماعشبکه
 یافراد در طی مطالعه زانیم، هاافتهیاست که بنابر 

 8/29) ظهر 12صبح تا  1های ساعت نیروز بشبانه
عصر تا  1(، درصد 1/20) عصر 1ظهر تا  12(، درصد

زمان اختصاص  ترینبیشکه ( درصد 1/98) شب 12
 12عصر تا  1های ساعت نیشده به مطالعه بداده

 . شب است
 انینگرش دانشجو ییمنظور شناسابخش به نیا در

 21 یمورد بررس یاجتماعهای به استفاده از شبکه
و  نظربی، مخالف از گانه سه فیبا ط یپرسش نگرش

در  هایریکردن سوگ یخنث یبرا. موافق استفاده شد
با های نکته توجه شد که هم پرسش نای بهها پرسش

 یطراح ثبتبا جهت مهای و هم پرسش یجهت منف
ها به محاسبه درصد پاسخبا استفاده از گاه . آنشود

در  شیگرا زانیو موافق م نظریب، موافق هیهر سه گو
. مشخص شد یمثبت و خنث، یمنف فیسه ط
 گرددیمشاهده م 1که در جدول شماره  طورهمان

 1/43) یمورد بررس انیاز دانشجو یمیاز ن شیب
 یهابکهنسبت به نقش ش یمثبت شیگرا( درصد

. اند-داشته یریادگیدر آموزش و  یاجتماع
 8/21داشته و  یمنف شیدرصد گرا1/22تیدرنها

موضوع اظهار  نینسبت به ا یخاص شیدرصد گرا
 .اندنکرده

مشخص شد  2آمده از جدول دستبه جیبنابر نتا
 انیدانشجو یلیجنس و مقطع تحص نیکه ب

با نگرش آنان نسبت به استفاده از  یکشاورز
 دیبا. دارد وجوددار یرابطه معن یاجتماعهای شبکه

 تأثیر یدرصد به لحاظ آمار 33 نانیگفت که با اطم
 یاجتماعهای جنس در نگرش نسبت به شبکه

زنان و مردان  نینگرش در ب یعنی. استدار یمعن
 یلیمقطع تحص نیبچنین . هممتفاوت است

 یهای اجتماععالقه به شبکه زانیو م انیدانشجو
وجود درصد  33دار و مثبت در سطح یرابطه معن

 .دارد
 ییمنظور شناسابه یبخش از بررس نیدر ا

 لیاز تحل یاجتماعهای اثرگذار شبکههای عامل
منظور بهچنین، . هماستفاده شد یاکتشاف یعامل

 نیدر ا شدهگردآوریهای مناسب بودن داده نییتع
و آمارة  KMO بیاز ضر یعامل لیتحل یبرا، نهیزم

بخش مقدار  نیدر ا. بارتلت استفاده شده است
KMO  دهنده به دست آمد که نشان 831/0برابر

ها داده نیموجود در ب یهایمناسب بودن همبستگ
 نانیاطم یبرا گرید یاز سو. است یعامل لیتحل برای

از آزمون  یعامل لیتحل برایها از مناسب بودن داده
مقدار آماره بارتلت برابر با . استفاده شد زیبارتلت ن

دار یمعن %1 حدست آمد که در سطبه  383/1330
در . مناسب بودند یعامل لیتحل برایها لذا داده، بود

شده همراه با استخراجهای شمار عامل 4جدول 
 کیهر  انسیدرصد وار، هااز آن کیهر  ژهیو ریمقاد

 آمدهها عامل انسیوار یرصد تجمعد وها از عامل
 انسیارسهم هر عامل از کل و انگریب ژهوی مقدار. است
، تر باشدو هر چه مقدار آن بزرگ ستا رهایمتغ

  .آن عامل استتر تأثیر بیشو  تیدهنده اهمنشان
که  دهدمی نشان، 4 جدول که طورهمان

 902/11اند توانسته ادشدهیدرمجموع چهار عامل 
 یاجتماعهای شبکه یرهایمتغ انسواری کل از درصد

و  یکارشناسدر مقطع ) یکشاورز انیدانشجو نیدر ب
 .کنند نییرا تب نایس یدانشکده بوعل( ارشدکارشناسی
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 یاجتماعهای نسبت به استفاده از شبکه انیدانشجو ینگرش کل -9 جدول

 گویه

 ( درصد) فراوانی

 جمع موافق بی نظر مخالف

 100 9/32 2/24 3/29 . تحقیقات استفاده کرد توان درمی اجتماعیهای شبکه از

 100 9/98 1/99 1/28 . است متضاد یمذهب هایاجتماعی باارزشهای شبکه کاربرد گسترش

 100 1/32 1/23 8/22 . است کمتر ی اطالعاتیهامنبع دیگر با سهیمقا اجتماعی درهای شبکه نهیهز

 100 8/22 1/98 1/94 . شوند ختهیبرانگ آموزش انیجر دانشجویان در تا شودمی اجتماعی موجبهای شبکه

 100 2/38 2/24 1/12 . دارد تأثیر آن از استفاده اجتماعی درهای شبکه سودمند بودن به باور

 100 2/42 1/23 2/92 . المللی باشدنظران بینتواند ابزاری برای آشنایی با صاحبمی اجتماعیهای شبکه

 100 3/49 2/29 4/92 . علمی استهای مناسبی برای دسترسی به آخرین یافتهاجتماعی ابزار های شبکه

 100 3/44 21 1/23 . المللی استبینهای و همایشها اجتماعی ابزار مهمی برای آگاهی از کنفرانسهای شبکه

 100 4/42 1/23 3/22 . ندارد هاعمنب دیگر از استفاده با یرتیمغا پژوهش و یآموزش هایفعالیت اجتماعی درهای شبکه از استفاده

 100 42 4/22 1/23 . کندمی ساده را قاتییتحق هایفعالیت یبرا موردنیاز اطالعات به یابیاجتماعی دستهای شبکه

 100 8/49 2/24 3/91 . کندمی کمک یسیانگل زبان دانش سطح ارتقاء اجتماعی بههای شبکه از استفاده

 100 31 3/18 3/23 . است روزتربه یچاپ یهامنبع با سهیمقا دراجتماعی های شبکه اطالعات

 100 2/33 12 8/29 . یافتدست انواع مختلفی از مطالب به توانمی تراجتماعی سریعهای شبکه از استفاده با

 100 42 1/23 4/29 . کرد کسب تواناجتماعی میهای شبکه قیطر از تنها را اطالعات از یاریبس

 100 2/23 8/91 93 . قرارداد سهیمقا مورد یچاپ یهامنبع با اجتماعی راهای شبکه برتری توانمی راحتیبه پژوهش در

 100 1/92 90 4/92 . یابدمی شیاجتماعی افزاهای شبکه از استفاده واسطهبه آموزش تیفیک

 100 9/30 1/24 1/23 . هستند یمناسب لهیوس یآموزش مطالب انتقال یاجتماعی براهای شبکه

 100 2/40 2/99 1/21 . شودمیای حرفه هاى تیفعال توسعه اجتماعی موجبهای شبکه از استفاده

 100 1/44 4/22 28 . کند مى ترآسان را یریادگی ندیاجتماعی فرآهای شبکه

 100 2/92 2/99 1/23 . شودمی آموزش به مندى عالقه شیافزا اجتماعی باعثهای شبکه از استفاده

 100 1/41 21 4/92 . شودمی تیخالق بروز اجتماعی باعثهای شبکه

 100 2/41 1/23 2/24 . است آن از استفاده یبرا افراد قیتشو در یمهم اجتماعی عاملهای شبکه از گرانآموزش استفاده

 100 9/42 1/24 1/99 . کندمی ترسریع را آموزش توانداجتماعی میهای شبکه

 100 1/13 3/19 3/20 . اجتماعی ابزار مناسبی برای گفتگو و ارتباط با دوستان استهای شبکه

 100 2/93 4/91 4/23 . را به کاربران پیشنهاد دهد تریبیششغلی های تواند فرصتمی اجتماعیهای شبکه

 100 3/30 9/28 2/21 . ارائه دهندانتخاب شغل به افراد  توانند اطالعات الزم را درزمینهمی اجتماعیهای کاربران شبکه

 1/22 8/21 1/43 100 

 +1و موافق =  0=  نظر یب، -1: مخالف = اسیمق
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عالقه  زانیاستفاده و م زانیم، مهارت، و سن با نگرش یلیمقطع تحص، جنس نیرابطه ب -2 جدول
 یمجاز یاجتماعهای به شبکه انیدانشجو

 داریسطح معنی مقدار آزمون نوع آزمون متغیر وابسته متغیر مستقل

 جنس

 نگرش

 **001/0 222/0 اسپیرمن

 **000/0 . /921 اسپیرمن مقطع تحصیلی

 **. /000 . /239 اسپیرمن سن

 جنس

 مهارت

 . /112 . /023 اسپیرمن

 . /143 . /092 اسپیرمن مقطع تحصیلی

 . /831 . /010 اسپیرمن سن

 جنس

 استفادهمیزان 

 . /343 . /004 اسپیرمن

 . /948 . /014 اسپیرمن مقطع تحصیلی

 . /933 -. /014 اسپیرمن سن

 جنس

 میزان عالقه

 . /233 . /012 اسپیرمن

 *. /013 . /133 اسپیرمن مقطع تحصیلی

 . /134 . /100 ویتنی-من سن

 درصد 33داری در سطح درصد * معنی 33داری در سطح ** معنی

 
 انیعالقه دانشجو زانیاستفاده و م زانیم، مهارت، و سن با نگرش یلیمقطع تحص، جنس نیب تأثیر -3جدول 
 یمجاز یاجتماعهای به شبکه

 داریسطح معنی مقدار آزمون نوع آزمون متغیر وابسته متغیر مستقل

 جنس

 نگرش

 001/0 300/9823 ویتنی-من

 . /000 000/9414 ویتنی –من  مقطع تحصیلی

 . /000 901/11 کروسکال والیس 10سن

 جنس

 مهارت

 . /111 300/3011 ویتنی-من

 . /144 000/3232 ویتنی-من مقطع تحصیلی

 . /329 233/1 کروسکال والیس سن

 جنس

 میزان استفاده

 . /343 300/3912 ویتنی-من

 . /942 300/3119 ویتنی-من مقطع تحصیلی

 . /014 308/3 کروسکال والیس سن

 جنس

 میزان عالقه

 . /238 300/3281 ویتنی-من

 . /013 4931. /000 ویتنی-من مقطع تحصیلی

 . /249 821/2 کروسکال والیس سن

 درصد 33داری در سطح درصد * معنی 33داری در سطح ** معنی
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 یاجتماعهای اثرگذار شبکههای عامل یعامل لیتحل -4جدول 

 درصد تجمعی واریانس درصد واریانس مقدار ویژه مقدار ویژه ها عامل

 814/93 814/93 814/1 و استادانها تبادل اطالعات با همکالسی

 310/41 032/11 108/2 بهبود فرهنگ مطالعه و یادگیری

 223/33 214/8 320/1 فردی و اجتماعیهای بهبود ارتباط

 902/11 028/1 133/1  افزایش احتمال یافتن شغل

 قیتحقهای افتهیمنبع: 

 
های یاثرگذار یابیارز افتهیدوران  سیآمده از ماتردستبه عاملی بار وها عامل یرهایمتغ -5 جدول
 یاجتماعهای شبکه

 بار عاملی متغیرها نام عامل

و ها : تبادل اطالعات با همکالسی1عامل 

 استادان

 828/0 روز شدن اطالعاتبه

 810/0 ها ارسال و دریافت مقاله به همکالسی

 801/0 ارسال و دریافت مقاله با استادان

 232/0 افزایش انگیزه دریافت اطالعات جدید

 189/0 افزایش عالقه نسبت به مطالب درسی

 مطالعه و یادگیری: بهبود فرهنگ 2عامل

 231/0 آسانگری شرایط و محیط یادگیری

 112/0 های یادگیریبهبود روش

 120/0 بهبود زمان و سرعت یادگیری

 : بهبود ارتباطات فردی و اجتماعی9عامل 

 

 832/0 افزایش همدردی

 129/0 نفسافزایش اعتمادبه

 111/0 مشارکتیهای افزایش فعالیت

 132/0 و دانشجو ارتباط بین استاد

 318/0 ارتباط دانشجو با واحد مدیریت و کارکنان دانشگاه

 331/0 ارتباط دانشجو با دانشجو

 312/0 کاریابی  : افزایش احتمال یافتن شغل4عامل

 
استفاده  ماکسیاز روش ور یچرخش عامل یبرا

مربوط به  یرهایپس از پردازش متغ. دیگرد
نسبت به ، یاجتماعهای شبکههای یاثرگذار

در جدول . آمده اقدام شددستبههای عامل یگذارنام
مربوط به آن عامل  یرهامتغی وها از عامل کیهر  3

. آورده شده استها آن هایهیو گو یهمراه با بار عامل
 یهاشبکههای یاثرگذار یعامل لیتحل جینتا

که تبادل اطالعات با را نشان داد  یاجتماع
را به  انسیدرصد وار 814/1و استادان ها یهمکالس

 814/93 ژهیخود اختصاص داده است و با مقدار و
بوده  یاجتماعهای شبکههای یعامل اول از اثرگذار

نشان داد که بهبود ها افتهی نیاچنین . هماست
و  یفردهای ارتباط دبهبو، یریادگیفرهنگ مطالعه و 

 بترتی به شغل افتنیاحتمال  شیو افزا یاجتماع

را  انسیدرصد وار 133/1و  233/10، 320/1، 108/2
 .اندبه خود اختصاص داده

 در یمجاز یاجتماعهای شبکه یرکارگی به
در آموزش را  ینوآور، گوناگونهای صورت به آموزش

آموزش و  ندیش داده است و منجر به بهبود فرایافزا
، پژوهش نیاهای افتهی. شده است ینظام آموزش

مورد  انیاز دانشجو یمیاز ن شینگرش ب، نشان داد
 یعاجتماهای نسبت به استفاده از شبکه یبررس

های که شبکه دهدمی مسئله نشان نیا، مثبت است
 نیدر ب یمناسب گاهجای است توانسته یاجتماع
 انیدانشجو شرفتیکند و منجر به پ دایپ انیدانشجو

کسب اطالعات شده  یدر راستا یدر استفاده از فنّاور
 . است
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 قیتحق نیاهای افتهیاز  یگریبخش د چنینهم
سطح  شیمسئله است که با افزا نیا یایگو

نگرش آنان نسبت به استفاده ، انیدانشجو التیتحص
ها شبکه نیو از ا ابدییم شیافزا ینوع فنّاور نیاز ا
 ختهیکسب اطالعات و ارتباط با افراد فره راستای در

مشخص  قیقاز تح یگریدر بخش د. کنندمی استفاده
دختر و پسر به انواع  انینگرش دانشجو، شد

، کنندمی که استفاده قرار یاجتماعهای شبکه
 التیهر چه سطح تحص گرید یمتفاوت است و از سو

به  یافراد باالتر رود نگرش مساعدتر یدانشگاه
با  گرید سوی از. داشت خواهندها شبکه نیا یکاربر

استفاده از های مهارت، افراد التیسطح تحص شیافزا
 یپراستفاده بودن در ط لیبه دل انهیو را نترنتیا

 مسئله نیا. کندمی دایپ شیافزا لیدوران تحص
از تر بیش به بهبود نگرش افراد در استفاده تواندمی

 . کمک کند یاجتماع یهاشبکه
 یاصلهای یمشخص شدن اثرگذار منظوربه
 یریادگیهای تیبر فعال یاجتماعهای شبکه

. استفاده شد یعامل لیاز تحل یکشاورز انیدانشجو
است  نیا یایبخش گو نای از آمده دست بههای افتهی

مهم ازجمله  تأثیرچهار  یدارا یاجتماعهای که شبکه
 فرهنگبهبود ، تبادل اطالعات با همکالس و استادان

و  یفردهای بهبود ارتباط، یریادگیمطالعه و 
شغل  افتیاحتمال  شیافزا تیو درنها یاجتماع

و ها یدر بخش تبادل اطالعات با همکالس. است
 یاجتماعهای شبکه، استادان مشخص شد

و  یاطالعات علم یبر روزآمد یادیزهای یاثرگذار
 هامنبعاز  یعلمهای مقاله افتیارسال و در، یرعلمیغ

از . داشته است یو خارج یداخل یعلمهای و مجله
 نقش، اندتوانسته یاجتماعهای شبکه گرید یسو

کسب  یدر راستا انیدانشجو زهیانگ یدر ارتقا مهمی
بهبود و  زیمختلف و نهای نهیدرزم دیاطالعات جد

 یدرس یها-به مطالعه منبع یمندعالقه شیافزا
های وهیط و شیبهبود شرا نهیدر زم. داشته باشند

 یاجتماع یها-شبکه، مشخص شد زین یریادگی
 یرا فراهم کنند که در آسانگر یطیتوانستند مح

را با  انیمؤثر باشد و امروزه دانشجو یریادگی

که امروزه در جهان در  یریادگیمختلف های وهیش
مسئله سبب بهبود  نیآشنا کند ا، حال اجرا است
به گذشته  بتنس انیدانشجو یریادگیسرعت و زمان 

 شیو افزا هایفنّاور نیشده است چراکه با ورود ا
و  یریادگیروند سرعت  یمجاز یایبه دن یدسترس

 یریچشمگ شیآموزش نسبت به گذشته افزا
های شبکه، مشخص شدچنین . هماست داکردهیپ

 یو اجتماع یفردهای منجر به بهبود ارتباط یاجتماع
، یهمدل تواناست که  نیا یایمسئله گو نیا. شدند

 یمشارکتهای تینفس و فعالاعتمادبه شیافزا
با استادان و تر بیش ارتباط و تعامل، انیدانشجو
دانشگاه نسبت به  نیمسئول یو حت گرید انیدانشجو

 نهیدرزم. داشته است یگیرچشمگذشته رشد 
 یمجاز یاجتماع یهاشبکه زین یابیاشتغال و کار
که به دنبال  یراداف یرا برا ییایپو طیتوانستند مح

و  یابیکارهای بنگاه جادیشغل و کار هستند با ا افتنی
افراد  وهیش نیبا استفاده از ا. اشتغال فراهم آورند

وآمد رفت یرا برا یکمتر نهیکار زمان و هز یایجو
 نیاچنین . همکنندمی صرف یابیکار یبه مرکزها

کار اطالعات  یایمسئله سبب شده است تا افراد جو
 انیکارفرما ازنی وها انواع شغل نهیرا در زمتری امعج

 . کسب کنند
 یبررس نای از آمده دست بههای افتهیبنابر 

 منظور بهها دانشگاه وها مؤسسه، ضرروت دارد
و استفاده سودمند از  انیدانشجوتر بیش آشنایی

استفاده و  وهیش نهیدر زم یهای اجتماعشبکه
 یآموزشهای کارگاهها منبع نیاطالعات از ا افتیدر

برآن  دیتاک جیبا توجه به نتا نیبنابرا. ندیبرگزار نما
های در مقطع یاست که مسئوالن نظام آموزش

های مثبت شبکههای بر جنبه یدانشگاه یلیتحص
های کنند و با ارائه برنامه دیتأک یمجاز یاجتماع
 نیاستفاده از ا یبا چگونگ ییآشنا نهیدر زم یآموزش
 نیافزون برا. را آموزش دهند انیدانشجو، هاشبکه

های تیفرهنگ استفاده درست و قابل ستبایمی
از  انیدانشجو نیدر ب یاجتماعهای سودمند شبکه

  . شود جیترو یارتباط جمع یها-رسانه قیطر
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 قیتحق یمدل نظر -9نگاره 

 هانوشتپی
1- Day et al 
2- Yang 
3- Getchell & Sellnow 
4- Myspace 
5- Facebook 
6- Mark Zucherberg 

7- Twitter 
8- Orkut 
9- Boyd & Ellison 

برای انجام آزمون کروسکال والیس سن را در  -10
 سه دسته تقسیم بندی کردیم.

 

 هابعمن
، رسانه تیریمد. یاجتماعهای بر شبکه دیبا تأک ؛یاسیبر توسعه س یمجاز یفضا (. تأثیر1933) دیسع، یریبش

(21 )4 ،44- 23 . 
و  دیگاه اسات دیاز د یبر رفتار اجتماع یکیالکترون یریادگیهای رسانه (. تأثیر1983) دهیزب، یجانباز

 یدانشـگاه آزاد اسالم، یآموزشـ یتکنولـوژی رشـته ارشدکارشناسیپاپان نامه ، وتریکامپ انیدانشجو
 . یسار

مطالعه )) یمجاز یاجتماعها و قدرت در شبکه یکنشگر(. 1932) نیحس، یجهرم انیریبص، یهاد، یکیخان
 . 80-11، 41شماره ، یعلوم اجتماع نامه((. فصلیواقع یبوک در فضا سیف یکارکردها

 ستیبا سواد ز نستاگرامیو ا نیال، بریواهای افزارنرمرابطه استفاده از (. 1934) محمد، یریشب، هیمهد، یرضائ
 . 224-229(، 4) 3، آموزش یفناور هینشر، انیدانشجو یطیمح

نقش (. 1933) نیحس ریام، زهرا؛ و پوره، ینقدعل یصادق ن؛یحس، ایمحمود رضا؛ مسعودن، یرهبرقاض
: یمطالعه مورد) یاسیسهای گیریو جهت یبه مشارکت انتخابات لیدر تما یمجاز یاجتماعهای شبکه

 . 123 -141، 81، یارتباطهای پژوهش(. شهر اصفهانهای دانشگاه انیدانشجو
بر  ینتنوگراف کردیبا رو یمجاز یاجتماعهای شبکه یمحتوا لیتحل(. 1934) هیهان ؛یاتیشامب، رضا خ؛یش

 . 123-209، 4شماره ، سال اول، نینوهای مطالعات رسانه نامه، فصلاساس اطالعات ناقص
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مطالعات . یمجاز یاجتماعهای شبکه یاسیس یامدهایمطالعه آثار و پ(. 1939) زهرا، ایرنیصمد؛ و پ، پوریعدل
 . 82 -101، 1( 4، )و رسانه یاجتماع

 نامهانیپا. یوتریکامپ یافزارهاط کنترل و آموزش نرمیساختار محارائه مدل و (. 1982. )ر، یزاده نشل یسیع
 واحد، یاسالم گسترده و یمحلهای ط شبکهیمح WEB. دانشگاه آزاد، وتریکامپ یارشد مهندس یکارشناس

 . جنوب تهران
های استفاده از شبکه (. تأثیر1933) میابراه، ینور محمد و نور، رضایی بابک؛، فر یموسو اله؛ تیآ، یفتح

 یدانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو یمل تیو هو یاجتماع تیمنا احساسهای بر مؤلفه یمجاز اجتماعی
 . 31 -24، 3( 1)، یانتظام تیپژوهشنامه نظم و امن. زیتبر
 یمحمد تق، ییسایو ع ؛یمجتب، یگیبرجب ن؛یحس، یفم یمحمود؛ شبانعل دیس، ینیداود؛ حس، یمحمد
 یکاربرد-یعلم یها-در آموزش یکیالکترون یریادگینسبت به  گرانآموزشل نگرش یتحل(. 1982)

 (. 91) 33:1-103، رانیا یقات اقتصاد و توسعه کشاورزیمجله تحق. رانیدر ا یکشاورز
های زهیاهداف و انگ یبررس(. 1934) علی، خواه و خالق م؛یابراه، یانیعادل؛ آر، زاهد بابالن ؛یمهد، ایک ینیمع

 ارشدکارشناسی انیدانشجو یمطالعه مورد) یمجاز یاجتماعهای از کاربست شبکه انیدانشجو
 -190، 4شماره  21سال ، رسانه(. یلیو محقق اردب یبهشت دیشه، ییعالمه طباطبا، تهران یدانشگاهها
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Abstract 

Virtual social networks (VSNs) as one of the human's important achievements in updating 

information can provide a lot of opportunities for academic communities in particular for the 

students. Accordingly, the primary purpose of this study was to analyze the agricultural 

students' attitude towards virtual social networks associated with improving learning activities. 

The study's population included 523 both graduate and undergraduate students at Bu-Ali Sina 

University in 2017 academic year. A number of 217 students were randomly selected as 

samples using Morgan's sampling size table. In order to validate the questionnaire and access to 

reliable variables both panel of experts and a pre-test method were used. The validity of the 

questions was verified by experts’ views of Bu-Ali Sina University and the reliability of the 

questionnaire estimated with ordinal teta (Ɵ=0.88). Results showed that majority of the students 

(52.4 %) agreed to virtual social networks with a positive attitude. The students on graduated 

level and female students use VSNs more than other groups. The factor analysis results from the 

effects of social networks on improvement of learning activities showed that the most important 

factors were the exchange of information with classmates and professors, improving the culture 

of study and learning, improving personal and social communication and increasing the 

probability of job placement. These factors explain 61% of the total variance of all variables. 

Also, the results of Spearman correlation coefficient showed that there was a significant 

relationship between gender and educational level of agricultural students with their attitude 

toward using social networks at the level of 99%, and also the results of Kruskal Wallis test 

indicated that between the attitude of male and female students towards social networks was 

different at 99 percent significantly.  

 

Index Terms: Virtual Social Networks (VSN), internet, teaching and learning, students' 

learning activities, building culture, students' agricultural.  
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