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Abstract 
Introduction: The students’ interest in virtual social networks may have an effect on their 
academic capabilities. Therefore, the present study aimed to investigate the role of virtual social 
networks in the research capabilities of postgraduate students.  
Materials and Methods: Regarding the basic strategy, the methodology of the research was 
quantitative; regarding the executive strategy, it was survey research; and regarding the analytical 
techniques, it was ex-post facto research. The population of the study consisted of postgraduate 
students in the master's program in Tehran, Allameh Tabatabai, Mohaghegh Ardabil and Shahid 
Beheshti Universities in the academic year 2013-2014 with an approximate volume of 20,000. 
Simple random sampling was used in this study. 377 students selected based on Kregci-Morgan 
table with the error α=0/05served as the participants of the study. The instruments for data 

collection included two questionnaires, one on Virtual Social Networks (reliability α=0.66), and 

the other on Research Capabilities (reliability α=0.97) in eight subscales. The validity of the 

questionnaires was confirmed by experts in the field. The obtained data were analyzed by SPSS 
software, version 20 using Multivariate Analysis Test. 
Results: We found that the use of social networks by the students had a statistically significant 
effect on their research capabilities such as ability to choose the topic and explain eight 
components of research problems, the ability to search the web, proficiency in academic writing, 
data collection, the ability to categorize and analyze data, the ability to develop, interpret and 
report the results. However, the effect on the students’ ability to take notes and follow research 
ethics was not found to be significant. Also the effect of gender on choosing the topic, explaining 
the research problem and writing well was significant, but on the other components was not 
significant.  
Conclusion: Social networks, with their reliance on hypertext capabilities, have resulted in more 
research capabilities in students who use such networks. Thus, policy-makers and practitioners in 
virtual domains should pay more attention to education, expert and continual monitoring of the 
networks, and planning for the future.  
Keywords 
Internet, Social Networks, Research, Postgraduate Students 

  
 چکیده

ري تأثیرات کاربست این ینظیري را براي پیگ هاي اجتماعی مجازي، فرصت بیدانشجویان از شبکه ستقبال گستردها :مقدمه

هاي اجتماعی مجازي بر رو تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش شبکهاز این. هاي تحصیلی آنان فراهم آورده استرسانه بر قابلیت

  .انجام گرفتهاي پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی قابلیت

 -کار اجرایی، میدانی و از نظر تکنیک تحلیلی، توصیفی روش پژوهش از نظر راهبرد اصلی، کمی، از نظر راه: ها روشمواد و 

هاي تهران، عالمه طباطبایی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی  جامعه آماري را دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه. رویدادي بود پس

  اصیل مقاله
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حجم نمونه . گیري از نوع تصادفی ساده بود روش نمونه. داد نفر تشکیل می 20000، با حجم تقریبی 1392-1393در سال تحصیلی 

آوري  براي جمع. نفر در نظر گرفته شد 377، نزدیک به α= 05/0 مورگان و با در نظر گرفتن خطاي - با توجه به مدل کرجسی

با پایایی (هاي پژوهشی در قالب هشت مؤلفه  ، پرسشنامه قابلیت)α= 66/0یی با پایا(هاي اجتماعی مجازي  شبکه  ها از پرسشنامه داده

97/0 =α (افزار آماري ها با استفاده از نرمروایی ابزار با نظر اساتید راهنما تأیید گردید و داده. استفاده شدSPSS   و آزمون  20نسخه

  .آنالیز واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد

هاي توانایی انتخاب موضوع و تبیین مسئله، مجازي بر قابلیت پژوهشی و مؤلفه هايگانه کاربست شبکهتأثیر جدا :نتایج

بندي و تحلیل،  توانایی تدوین و تفسیر ها، توانایی طبقهجستجوي تحت وب، تبحر در نگارش علمی، اجراي پژوهش و گردآوري داده

چنین تأثیر جنسیت بر مؤلفه انتخاب هم. دار نیسترداري و اخالق پژوهشی معنیب دار است و بر توانایی فیشنتایج و گزارش آن معنی

در نهایت تأثیر تعامل بین کاربست . دار نیستها معنیدار و بر سایر مؤلفهموضوع و تبیین مسئله و تبحر در نگارش علمی معنی

  .دار نیستهاي پژوهشی معنیهاي مجازي و جنسیت بر هیچ یک از قابلیتشبکه

هایی اند باعث تفاوتهایی که شکل دادهارتباطی خود در فرامتنبه ظرفیت  هاي اجتماعی با اتکا شبکه :گیري یجهنت

سازي و بنابراین آموزش و فرهنگ. اندهاي مجازي در مقایسه با سایرین شدههاي پژوهشی دانشجویان کاربر شبکهقابلیتدر سطح 

گذاران و تواند پیشنهادي اساسی براي سیاست ریزي براي آینده می ها و برنامهن شبکهنظارت کارشناسانه و مستمر بر فضاي ای

  .حوزه مجازي باشد اندرکاران دست

  
 واژگان کلیدي

 هاي اجتماعی، پژوهش، دانشجویاناینترنت، شبکه

    

  مقدمه

اي باعث شده جامعه شبکه. پدید آمده است اي و اینترنتی آن را رقم زده است،هایی که ارتباطات رایانهجهانی با ویژگی ،امروزه

یکی از امکانات فناوري اطالعات و  .هاي متنوع زندگی و آموزشی نفوذ کندسازي فناورانه به حوزهاست تا جامعیت، پیچیدگی و شبکه

تعریف،  بر اساس. باشندمی )Virtual Social Networks( هاي اجتماعی مجازي، شبکه2ارتباطات مبنی بر ابزارهاي وب 

کنند،  جهت تعامل سریع و آسان را فراهم میبراي کاربران  برخطهاي اینترنتی که یک ارتباط هاي اجتماعی تحت عنوان شبکه رسانه

 نیمه و عمومی پروفایل ایجاد) الف اجازه افراد به که محوروب امکانات عنوان به را مجازي اجتماعی هاي شبکه]. 1[ اندمعرفی گردیده

 دیگر و خود ارتباطی لیست کردن پیمایش و دیدن) ج و لمفص صورت به کاربران دیگر با خود ارتباطی لیست ایجاد) ب عمومی؛

 مجازي اجتماعی هاي شبکهنظران در تعریفی دیگر  صاحب .]2[ اند کرده تعریف ،شده ساخته کاربران سایر يوسیله به که هایی فهرست

 را طرف دو عالقه مورد هاي حوزه در کاربران دیگر ارتباط با کردن برقرار به تمایل که اینترنتی کاربران از برخط از جامعه عبارت را

  ].3[اند کرده دارند، تعریف

توان گفت یکی از هاي اجتماعی در بین کاربران چنان مورد استقبال قرار گرفته که به جرأت میدر حال حاضر شبکه

وجود اي مختلف جهان بههاي اخیر تحول شگرفی در نظام اجتماعی کشورهکه در سال هاي ارائه شده استگذارترین سرویستأثیر

  ].4[آورده است 

در دانشگاه ایلینویز در ایاالت متحده آمریکا  1960بار در سال  اجتماعی مجازي با قالب امروزي براي نخستین  عنوان شبکه

که به اعضا کمک  )Classmate( کالسی با سایت هم 1995ل هاي شبکه اجتماعی در سا پس از آن ظهور سایت ].5[ مطرح شد

  .کرد دوستان دوران تحصیل در مقاطع ابتدایی، دبیرستان و دانشگاه را پیدا کنند کلید خورد می

دوران رشد و فراگیر شدن هاي اجتماعی رشد کمی داشت اما اگرچه در ابتدا ایجاد شبکهدهد  نشان می 1طور که شکل همان

در امور  2002 در سال )Friendster( و فریندستر )Ryze( هایی چون ریز و پدید آمدن سایت ها سل جدید این شبکهها با ن آن

 سرفینگ براي سرگرمی و امور هنري و کوچ )Myspace( اسپیس اي، ماي ار حرفهبراي تج )Linkedin( تجاري، لینکدین

)Coach Serfing( در امور مسافرت )( بوك ، فیس)2003Facebook( دانشگاه هاروارد، اورکات  براي دانشجویان )Orkut(  براي

 براي ارتباط عموم )Bebo( و ببو )Yahoo!360( 360 براي فیلم و عکس، یاهو) youtube( دوستان دوران تحصیل، یوتیوب
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یافته و تخصصی  دیگر، ادامه  و چندین شبکه) 2006( بوك براي عموم براي مسیحیان و فیس )My Church( چرچ ، ماي)2005(

  ].2[ها از یکدیگر متمایز شد  ري شبکهها سرعت گرفت و کارب شدن آن

  

  
  ]6[ 2008تا  1997ي زمانی  هاي اجتماعی مجازي در محدوده روند پیدایش شبکه: 1شکل 

  

را تحت تأثیر  ديهاي زیا اي، حوزهل رسانههاي حاصل از فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با تحودر دنیاي دیجیتال، پیشرفت

به  .]7[ ها را تغییر داده است از جمله شیوه ارتباط، تفکر، کار، عمل و در یک سخن، زندگی اجتماعی انسان .خود قرار داده است

تعلیم و  در این میان حوزه. دارند سمت الکترونیکی شدن و دسترسی از دور گام بر میهاي بشري بهاي که امروزه، همه دستاوري گونه

هاي نسخه اول و نسخه دوم وب و اوريهاي نوظهور مانند فناوريفنتوان گفت  بهره نمانده است و میت نیز از این تغییرها بییترب

العات و ارتباطات امروزه واسطه یادگیري و عنصر مهم اند و فناوري اط را متحول کرده تبرخط، سیماي تعلیم و تربیابزار تعامل 

هاي گوناگون  العات و ارتباطات، پژوهشگران حوزهبخشی از کاربران فناوري اط]. 8[ یادگیري است -هاي یاددهیآموزش و سیستم

افزارهاي نسل  نرم  با توسعه. گیرند ت علمی بهره میالعات و انجام مبادالو امکانات آن براي دستیابی به اطعلمی هستند که از منابع 

ویژه براي  هاي شگرفی براي کلیه کاربران فاوا و بهسه بعدي تحت وب، قابلیت اوريباز و فنافزاري منبع هاي نرم دوم وب، بسته

توانند در هر زمان با  ها میاوريامکانات ارتباطی و تعاملی این فنپژوهشگران با استفاده از  ].9[ وجود آمده استپژوهشگران به

 Relational(اي  هاي رابطهشناسان، اجتماع عههمکاران خود در مناطق مختلف جهان ارتباط برقرار کنند و به تعبیر جام

Community ( توانند منابع  ها میاورياي این فنرسانههاي سه بعدي و چندکارگیري قابلیت ها با به آن ].10[یا ذهنی تشکیل دهند

جهان با یکدیگر مبادله اول را از سراسر  ها و تصاویر دستهاي صوتی، پادکستالعاتی متنی و غیر متنی نظیر ویدیوها، کلیپاط

نظران و پژوهشگران براي بهبود  ها و امکانات مهم فاوا، امکان انتشار و استفاده از نظرات صاحبیکی دیگر از قابلیت. نمایند

هاي پژوهشی خود را با توانند تصمیم میغیره هاي خبري و  پژوهشگران با ایجاد وبالگ، گروه. هاي علمی و پژوهشی است الیتفع

رو دسترسی و  ازاین ].11[ ها براي اصالح و بهبود فرایندهاي پژوهشی بهره گیرند نظر مبادله کنند و از نظرات آن افراد صاحب سایر

  ].12[آید  هاي پژوهشی پژوهشگران به حساب میالیتفع ر در توسعهنات فاوا یکی از عوامل مهم و مؤثاستفاده از امکا

تحقیقاتی براي اطالعات جامع دانشجویان است که به  هاي اجتماعی مجازي، حوزهتعلیم و تربیت شبکهعلم و  در عرصه

ها جزء جدایی ناپذیري از زندگی بسیاري از هاي اجتماعی، استفاده از این شبکهبا پیدایش شبکه ].13[ باشندسرعت در حال رشد می

هاي تحصیلی زان مطالعه، عملکرد تحصیلی و سایر مهارتجوانب زندگی دانشجویی، از جمله می دانشجویان شده است و بر روي کلیه

  ].14[ها، تأثیر مستقیم داشته است آن

در آموزش عالی بر روي ) بوك فیس(هاي اجتماعی مجازي  در مورد کاربست شبکه 2010اي که در سال  در مطالعهپژوهشگران 

اجتماعی در سیستم یادگیري الکترونیکی، کاربران   اي شبکههاند نشان دادند، با ادغام ابزارها و سرویس دانشجویان انجام داده

. ]15[ مجازي ایجاد نمایند  اي با یکدیگر داشته باشند و جامعههاي مختلف ارتباط گسترده ها، مدارس و دانشگاهتوانند در آموزشگاه می
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و به این نتیجه رسیدند که فرایندهاي  بوك را ادغام نمودند اجتماعی فیس  و شبکه Coome LMS ،خود در مطالعه محققانی دیگر

  ].16[ شود آموزش الکترونیکی با ابزارهاي شبکه اجتماعی کامل می

اجتماعی و   روي افزایش ارزش آموزشی ادغام سکوي شبکه بر) Rhodes(محققان در دانشگاه رودس اي دیگر که  در مطالعه

یستم آموزش و پرورش افزایش را با استفاده از شبکه اجتماعی در س ، سطح یادگیري غیررسمیانجام دادند سیستم مدیریت یادگیري

  ].17[دادند 

کارگیري  افزارهاي اجتماعی در آموزش عالی صورت گرفته، روشن شده است که به در تحقیقات اخیر که بر روي استفاده از نرم

آموزان و دانشجویان، ادگیري، دادن کنترل به دانشهاي جدید براي ی هاي اجتماعی اهداف آموزشی چون ابداع راه افزارهاي شبکه نرم

هاي قابل انتقال، حمایت از آموزش همکاران به یکدیگر، افزایش یادگیري سازنده، ایجاد هویت دیجیتالی و پرورش ارائه مهارت

  ]18[اجتماعی را به ارمغان آورده است  تعامل

تصدیق   شبکه اجتماعی، یادگیري اجتماعی دانشجویان را در سه حیطههاي ها نشان داد که سایت تحلیل دادهاي دیگر در مطالعه

  ].19[ کند تکالیف مربوط به کالس حمایت میو التحصیل  پشتیبانی از همکاران فارغ ،و قدردانی از کار خالق

. کنند الکترونیکی می هاي هی را صرف استفاده از رسانهاند که دانشجویان زمان قابل توج در نتیجه مطالعه خود بیان کرده محققان

هاي اجتماعی در جامعه  العاتی خاص خارج از کالس درس، اهرم شبکهدم دسترسی دانشجویان به منابع اطبا وجود تقویت نشدن و ع

ی هاي اجتماعی در راستاي برآوردن اهداف ارتباطی جوامع، ارائه راهنمای چنین وجود شبکههم. باشد کاري امیدوارکننده می عنوان راه به

عنوان کانال ارتباطی  و کمک به اعضا به هایی براي رشد و توسعه شخصی العات مفید و فرصتاط  و حمایت از کاربران جدید، ارائه

هاي اجتماعی مجازي را در رشد و توسعه  چنین نقش رسانهبررسی این محققین هم. ساختن فرهنگ جامعه ضروري هستند براي

 ].20[اند  داري دست یافتهتایج معنیاند و به ن دانشجویان بررسی کرده

طوري که استفاده از  به]. 21[ داري افزایش یافته استطور معنی هاي اجتماعی به گذشته استفاده از رسانه  در طول دهه

بخشی از زندگی  )Twiter( و توییتر )Facebook(بوك  هاي اجتماعی فیس هاي شبکه اجتماعی از جمله شبکه سایت وب

هاي مجازي عملکرد چندتکلیفی و چندگانه داشتن دانشجویان  چنین با کاربست شبکههم. ]22[ یاالت متحده گشته استدانشجویان ا

 هستند،  که در کالس درسکه یافته تحقیقی اشاره دارد که یک پنجم از افراد مورد بررسی آنان در حالیچنان. نیز افزایش یافته است

  ین دانشگاه در آمریکا نشان دادهاي بزرگ از دانشجویان چنددر یک مطالعه زمینه ].23[ کنند میبوك استفاده  طور مداوم از فیسبه

هاي مختلف از  دانشجویان دانشگاه. ]24[ کنند بوك استفاده می اجتماعی فیس  درصد از دانشجویان از سایت شبکه 91که شد 

هاي اجتماعی در بین دانشجویان رایج و  رسانه فناوري]. 25[ کنند عنوان ابزاري ارتباطی استفاده می هاي اجتماعی به شبکه

نشان داده  2008ي در سال ا نتایج مطالعه. اند ارتباط شده برايها  اند و باعث اتکا و وابستگی دانشجویان بر این شبکه شده عمومی

. ]26[ کنند ارتباطی استفاده می ترین روشعنوان اصلی هاي اجتماعی مجازي به هاي شبکهدانشجویان از وب سایت% 85است که 

استفاده  براياي براي دانشجویان انگیزه غیرهفکران و در بسیاري از اوقات نیاز به ابقاي ارتباط با دوستان، خانواده، هم عالوه بر این

  ].27[بوك است  ویژه فیس هاي اجتماعی مجازي به از شبکه

دهد  نشان میاند،  هاي اجتماعی مجازي پرداخته راد براي عضویت در شبکههاي اف هایی که به بررسی انگیزهبسیاري از پژوهش

هاي گفتگو ها، اتاقهاي خبري، وبالگسایت ، وبیطور پراکنده با پست الکترونیکنیازهاي کاربران را که قبالً به  ها همه که این شبکه

العاتی، معاشرتی، کنجکاوي، رهایی، تعامل اجتماعی و اط نیازهاي افراد براي سرگرمی،. کنند شد را تأمین می برآورده می غیرهو 

در واقع نیازهاي بین فردي، تماس اجتماعی، هویت شخصی و نیازهاي راهنمایی یا  ].28[یابند  گذران وقت در این فضا حضور می

  ].29[کنند  اطّالعاتی خود را مرتفع می

ها، ع آنبر رویکرد پژوهشی توجه به نیازهاي کاربران و تنووهشی مبتنی در پژ )Texas( محققان ارتباطات دانشگاه تگزاس

: بوك براي ارضاي چهار نیاز اساسی است هاي اجتماعی مجازي از جمله فیس الیت دانشجویان در شبکهنشان دادند که مشارکت و فع

  ].30[گرمی، شناخت خویش و کسب اطالعات اجتماعی بودن، تفنن و سر

هاي دیگر کاربران العات، دیدن یادداشت، تسهیم کردن اطازي کاربران قادر به ساختن پروفایلهاي اجتماعی مج از طریق شبکه

منظور  ها به به افزایش استفاده از این شبکه هاي مجازي، بیشتر دانشگاهیان افزایش محبوبیت شبکه  با ادامه]. 31[و غیره هستند 

ها مورد استفاده هاي دانشگاههاي اجتماعی مجازي در بسیاري از کالس هشبک. اند تدریس موفق به نسل جدید دانشجویان اقدام کرده

اند که از طریق آن  ها، روشی اند بر این باورند که این شبکه کاربسته را به فناورياکثر اساتیدي که این ]. 32،33[است قرار گرفته 
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ارتباط اجتماعی مجازي بین  اند ان ابراز داشتهعالوه بر این متخصص. یس دارندشان در حین تدرارتباط مثبتی با دانشجویان

  ].15[تواند عاملی براي یادگیري موفق باشد  دانشجویان می

تواند  ارتباط با اساتید، خانواده و دوستان می برايها  هاي اجتماعی مجازي و استفاده از آن محدود بودن میزان استفاده از شبکه

بدین قرار که . گرچه عکس این قضیه نیز صادق است. مثبت موجب شوند شگاهیداندانشجویان را در کسب عملکرد تحصیلی و 

هاي مجازي باعث تأثیر منفی بر دانشجویان و وارد ساختن خلل در عملکرد  استفاده از شبکه برايسپري کردن زمان بیش از حد 

هاي اجتماعی مجازي  اند استفاده از شبکه بیان کرده نظران دیگريصاحب در همین راستا. ]14[ شود آنان می دانشگاهیتحصیلی و 

ه جوانب زندگی دانشجویی، از جمله میزان مطالعه و دانشجویان شده است و بر روي کلی ناپذیري از زندگی بسیاري از جزء جدایی

  ].34[ها، تأثیر مستقیم داشته است  ی آنعملکرد تحصیل

سطح روابط بین فردي و چه در سطح روابط اجتماعی، توانایی ایجاد اي چه در طور بالقوههاي اجتماعی مجازي به تارنماي شبکه

و  گونه تارنماها را حفظ ترین تأثیر استفاده از ایندر اغلب موارد مهم ].35[ تغییرات اساسی در زمینه زندگی اجتماعی هر فرد را دارند

گیري روابط جدید بین فردي غافل  ها در شکل گونه شبکه این در حالی است که نباید از نقش این ].36[دانند  ارتقاي روابط گذاشته می

همان ولی به  ،]38[ شود ها سبب تسهیل ارتباط با دوستان می الیت و عضویت در این شبکهاز سوي دیگر، هرچند که فع]. 37[ شد

هاي اجتماعی صرفاً اثرات  اما شبکه ،]39[گردد  ها می دانشجویان، سبب اختالل در روند تحصیل آن  میزان با کاهش زمان مطالعه

طور بهینه در جهت اهداف آموزشی استفاده کرد ها به ها در فرایند آموزشی و یا درمانی، از آن کارگیري آن توان با به منفی نداشته و می

ن دارند، با این هاي اجتماعی پتانسیلی براي ایجاد اثرات منفی بر روي دانشجویا اند اگرچه رسانه مطالعات اخیر نشان داده ].40،41[

رسانی کنند به شرطی هاي مختلف خدمتعنوان یک منبع مفید و مثبت براي دانشجویان در جنبه توانند به ها میوجود این وب سایت

نشان داده است،  2008همکاران در سال و  Jonesتحقیق براي مثال ]. 25[صحیحی مورد استفاده قرار بگیرند  طرزکه به

ر و مثبت به دانشجویانشان در زمینه تخصصی و کاري صورت مؤث توانند به کنند می ه میاستفاد فناورياین  هایی که از دانشگاه

ر و ثشناختی افراد مؤهاي روانهاي آنان، نمرات و سایر جنبهتواند در موفقیت دانشجویان می  افزایش انگیزه. خودشان انگیزه بدهند

ین ترمجازي هنوز سریع  هاي شبکه، سایتفناوريها با کاربست این ی از اساتید دانشگاهبا وجود مخالفت برخ]. 42[ مفید واقع شود

بوك و سایر  مخالف، اساتید دیگري وجود دارند که فیس  در مقابل این دسته]. 43[ باشند در حال رشد بین دانشجویان می فناورينوع 

  ].15[دانند  ان میشو راهی براي ایجاد ارتباط با دانشجویان يکارآمد و تجار فناوريعنوان  هاي اجتماعی مجازي را به شبکه

کنند که این جوامع  شوند، این دید را کسب می کی میهاي اجتماعی مجازي مت اربست شبکهتر بر کچنان که دانشجویان بیشهم

تواند اثر منفی بر عملکرد  ها شده و می افراطی از شبکه  اشد و این امر خود باعث استفادهب شان می دار از زندگیاي معنیمجازي جنبه

دانشگاهی شده و بر عادات هاي مجازي باعث کاهش تمرکز بر عملکرد  استفاده از شبکهبدین معنی که . داشته باشد آنان دانشگاهی

بوك  فیس  شبکهطور مداوم از دانشجویانی که به در این زمینه نتایج تحقیقی نشان داده است]. 33[ گذارد فردي تأثیر می  مطالعه

 11 دنهاي اجتماعی مجازي نیست که دانشجویانی که عضو شبکهکنند در حالی ساعت مطالعه می پنجیک تا هفته  درکنند  استفاده می

    ].44[پردازند  می ساعت در هفته به مطالعه 15تا 

تعامل، حمایت از ارائه و دریافت بازخورد و  افزارهاي اجتماعی از طریق پشتیبانی از اند، نرمهاي خود دریافتهدر پژوهشمحققان  

هاي اساسی مانند تفکر انتقادي، خالقیت و حل هاي اجتماعی و ارتباط بین افراد به بهبود فرایند یادگیري و کسب مهارتایجاد شبکه

 ،Harapnuik ،Hogarthو همکاران،  Johnsonچنین مطالعاتی که هم. ]45[ کنندمسأله در فراگیران کمک می

Solomonidou  وKolokotronis افزارهاي اجتماعی دوم وب و نرم هاي نسخهدر مورد آثار فناوري 2008تا  2004هاي در سال

دوم وب از طریق تسهیل ارتباط و مشارکت اجتماعی، کشف و تشریک  اند نشانگر این است که ابزارهاي نسخهمجازي انجام داده

ها و نیازهاي شخصی، دیریت محتوا، گردآوري مداوم دانش و اصالح محتوا، توجه به اولویتاطالعات به صورت گروهی، تولید و م

بازخورد به  امکان ارتباط بین اعضاي یک گروه مشخص، امکان ارتباط با افراد و منابع متنوع و ناشناس، امکان دریافت و ارائه

کاربران  درصد 78اند ها نشان دادهپژوهش ].46[ کنندسهیل میهاي وابسته به آن را تفرایند ساخت دانش و مهارت یادگیرندگان،

هاي اجتماعی مجازي هستند و اکثریت کاربران داراي وب نوشت بوده و از فضاي اینترنت در ایران عضو یکی از انواع شبکه

هاي اجتماعی ت در ایران، شبکهاند براي اغلب کاربران اینترنچنین نشان دادههم. هاي اجتماعی مجازي به خوبی مطلع هستند شبکه

که به بررسی تأثیر استفاده  دیگر ايطی مطالعه ].47[ یابی، کارکرد کسب اطالعات و اخبار را نیز داردمجازي عالوه بر کارکرد دوست

معدل و  اند، دانشجویان بانشان دادهپژوهشگران شده،  هاي اجتماعی مجازي بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پرداختهاز شبکه
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عالوه . ]48[ کنندهاي اجتماعی استفاده میتر نسبت به دانشجویان با عملکرد و معدل باالتر، بیشتر از شبکهعملکرد تحصیلی پایین

ترین دلیل گیري شده است، عمدهي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی انجام گرفته نتیجهاي که بر روي جامعهبر این در بررسی

آموزش، پژوهش و ارتباط با  مانندبه منظور سرگرمی بوده است و در کنار آن اهداف دیگري  2یان از ابزارهاي وب دانشجو استفاده

   . ]49[ دیگران نیز وجود داشته است

علم یک موضوع یا یک  توان ساختار توسعهگونه که از طریق استنادهاي منابع مکتوب میتوان گفت همانبه طور خالصه می 

علم در محیط وب را  توان الگوهاي ارتباطی و توسعههاي اجتماعی مجازي نیز میه را ترسیم نمود، از طریق شبکهکشور و غیر

انجام پژوهش، تبادل و  هاي پژوهشگران براي دسترسی به منابع علمی، شیوهچنین وب، بسیاري از روشهم. شناسایی و ترسیم کرد

علمی را تغییر داده است، به همین دلیل، اکنون ضرورتی براي ارزیابی تأثیر وب و امکانات  هايها و به طورکلی فعالیتانتشار یافته

اگرچه اینترنت در محافل علمی  به عبارتی دیگر]. 50[وجود آمده است رفتارهاي علمی به هاي اجتماعی مجازي درآن از جمله شبکه

رو تحقیق  از این. هاي اجتماعی مجازي مطالعات چندانی انجام نشده است هشبک  عه قرار گرفته اما هنوز در حوزهکشور بسیار مورد مطال

چنین در سطح هم. ت باشدت جوانان حائز اهمیها و مطالعا علوم اجتماعی، رسانه  د براي پژوهشگران و محققان حوزهتوان حاضر می

رنگ بودن ادبیات مرتبط با و کم دید و نوپاهاي ج گذاري، فقدان شناخت و درك جامع از ماهیت و کارکردهاي برخی رسانه سیاست

هاي  طوري که فضاي شبکه هاي اجتماعی مجازي بی تأثیر نبوده است، به اي در اتخاذ رویکردي تدافعی نسبت به شبکهسواد رسانه

شتن تصوري مبهم و توان با دا در این وضعیت نمی. اند اجتماعی مجازي بیشتر با کارکرد سیاسی تهدیدانگارانه در جامعه معرفی شده

  ظهور بودن پدیدهه به نوچنین با توجبا توجه به موارد مذکور و هم. گذاري براي آن پرداختغیر شفاف از این فضا به سیاست

چنین عدم  و هم کاربرانشانهاي مختلف زندگی  ها بر جنبه ها و تأثیرات آن هاي اجتماعی مجازي و گسترش روزافزون آن شبکه

پذیري فناوري  و انعطاف ت جایگاه پژوهش در جهان امروز از سویی دیگرو اهمی ها از یک سو م آثار استفاده از این شبکهآشنایی با تما

هاي پژوهشی  ین قابلیتب  ، پژوهش حاضر با هدف مقایسه)2ب و و 1امکانات وب (هاي جدید  فناوريالعات و ارتباطات و اط

. کنند به تفکیک جنسیت، انجام گرفت کنند و کسانی که استفاده نمی استفاده می هاي اجتماعی مجازي دانشجویانی که از شبکه

هاي اجتماعی مجازي و سایرین در هاي پژوهشی کاربران شبکهکه بین قابلیتشود عبارت است از اینجا مطرح میسؤالی که در این

  :و بررسی گردیدشان تفاوت وجود دارد یا نه؟ از این رو فرضیه زیر مطرح تعامل با جنسیت

  .هاي اجتماعی مجازي و سایرین در تعامل با جنسیت تفاوت وجود داردهاي پژوهشی دانشجویان کاربر شبکهبین قابلیت

 
 ها مواد و روش

 - کار اجرایی، میدانی، از نظر تکنیک تحلیلی، توصیفی این پژوهش از نظر راهبرد اصلی، کمی، از نظر هدف، کاربردي، از نظر راه

هاي تهران، عالمه طباطبایی، شهید بهشتی و  آماري این پژوهش را دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه  جامعه. یدادي استروپس

با . داده است نفر تشکیل  20000هاي مختلف با حجم تقریبی  ، در رشته1392-1393دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 

شرکت در تحقیق، محرمانه ماندن اطالعات افراد، عدم اجبار  برايکنندگان  از شرکترعایت مالحظات اخالقی از جمله اخذ رضایت 

به توزیع گویی به سؤاالت و کسب مجوز اجراي پژوهش از دانشگاه  پاسخ برايدر ادامه دادن روند کار، در دسترس بودن محقق 

حجم نمونه با توجه به . ز نوع تصادفی ساده استگیري ا روش نمونه. پرسشنامه در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی اقدام گردید

 307نفر در نظر گرفته شده است که از این تعداد،  377قریب به  α= 05/0 مورگان، با در نظر گرفتن خطاي -مدل کرجسی

ي از هر جلوگیر برايهاي دیگر ناقص و مخدوش بودند که به صورت کامل پاسخ داده شده و قابل تحلیل بود و پرسشنامهپرسشنامه 

براي معتبرسازي پرسشنامه . ساخته استفاده شده است محقق  ها از پرسشنامه آوري داده براي جمع. نوع خطا از تحلیل خارج شدند

سازي آن گاه بومیو آن گیري از ادبیات موضوعی تحقیق هاي اجتماعی مجازي، از رویه استخراج اجزاي متغیرهاي مورد اندازهشبکه

بدین منظور، پرسشنامه طراحی شده، در اختیار اساتید . اي مقدماتی استفاده شدنظریات متخصصان و نیز اجراي نمونهگیري از  با بهره

نفر از اعضاي  18ها، در اختیار  گاه پس از اخذ نظریات اصالحی و تعدیل موادي از آننظر قرار گرفت، آن راهنما و اساتید صاحب

قرار گرفت و طبق نظریات اصالحی این گروه نیز از مرتبط بودن سؤاالت با توجه به جامعه  عنوان نمونه مقدماتی جامعه آماري به

خیلی زیاد، زیاد، (مورد در طیف لیکرت پنچ درجه  8گویه بود که  12این پرسشنامه داراي . آماري مورد مطالعه اطمینان حاصل شد

) روایی صوري(هاي پژوهشی از روایی محتوایی ی پرسشنامه قابلیتبراي بررسی روای. گویه باز پاسخ بود 4و ) متوسط، کم، خیلی کم

و روایی سازه استفاده گردید و با بررسی و تبادل نظر با اساتید راهنما و مشاور کفایت تعداد سؤاالت تأیید و تنظیم شد و پس از تحلیل 
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نتایج . کردنددرصد از واریانس کل را تبیین می 44/64دست آمد که در مجموع  سازه به 8آوري شده،  هاي جمع عاملی بر روي داده

جوي تحت وب، و  توانایی انتخاب موضوع و تبیین مسئله، توانایی جست مؤلفه 8هاي پژوهشی، تحلیل عاملی پرسشنامه قابلیت

ها را تأیید  حلیل دادهبندي و ت و توانایی طبقه ها برداري، تبحر در نگارش علمی، توانایی اجراي پژوهش و گردآوري داده توانایی فیش

نشان داد  بارتلتو آزمون   KMOآزمون. ها با استفاده از مبانی نظري این حوزه و نظر اساتید راهنما انجام گرفتگذاري سازهنام. کرد

تأیید حجم نمونه کافی است و عوامل مورد نظر در جامعه وجود دارد و نتایج بارهاي عاملی با چرخش واریماکس، عوامل ذکر شده را 

در ) α= 97/0با پایایی (هاي پژوهشی  قابلیت  ، پرسشنامه)α= 66/0با پایایی (هاي اجتماعی مجازي  در نهایت پرسشنامه شبکه. کرد

 75/0با پایایی (جوي تحت وب ، توانایی جست)α= 90/0با پایایی (تحقیق  مسئله تبیین و موضوع قالب هشت مؤلفه توانایی انتخاب

=α(برداري  فیش ، توانایی)66/0 با پایایی =α( تبحر در نگارش علمی ،) 83/0با پایایی =α(گردآوري و پژوهش اجراي ، توانایی 

 گزارش پژوهش و نتایج تفسیر و ، توانایی تدوین)α= 91/0با پایایی (ها  داده تحلیل و بندي طبقه ، توانایی)α= 93/0با پایایی (ها  داده

گویه در طیف لیکرت پنج  57این پرسشنامه داراي . مورد استفاده قرار گرفت) α= 81/0(ژوهشی ، اخالق پ)α= 94/0با پایایی (آن 

در . گرفت به پاسخ بسیار کم تعلق می 1به پاسخ بسیار زیاد و امتیاز  5که امتیاز ) خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم(درجه بود 

داري   آماري آنالیز واریانس چندمتغیره در سطح معنی  آزمونو  20نسخه SPSS  ارافز آوري شده با استفاده از نرم هاي جمع نهایت داده

)05/0 =α (تجزیه و تحلیل گردید.  
  

  ها یافته

تهران هاي بودند که در دانشگاه) نفر 120(ث درصد  مؤن 39و ) نفر 188(درصد مذکر  61گیري شده نفر نمونه 308از تعداد 

مشغول به ) درصد 3/39(و دانشگاه محقق اردبیلی ) درصد 2/6(، شهید بهشتی )درصد 9/27(ی ، عالمه طباطبای)درصد 6/25(

 55و  بودندهاي اجتماعی مجازي داخلی یا خارجی حداقل کاربر یکی از شبکه) درصد 8/81(نفر  252چنین تعداد هم. تحصیل بودند

ربوط به ي مهابه گویه) نفر 1(درصد  3/0و  کردندنمیاده و یا از آن استف داشتنداي عضویت ننیز در هیچ شبکه) درصد 9/17(نفر 

کاربر ) درصد 88/63(نفر  161عالوه بر این از دانشجویان بررسی شده . بودند هاي مجازي پاسخ ندادهعضویت و استفاده از شبکه

صد و در 44/19هاي یاهو با اهاند و پس از آن تارگدهکه بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دا شبکه اجتماعی فیس بوك هستند

هاي مجازي در سه بعد هاي دانشجویان از کاربست شبکهاهداف و انگیزه. سوم قرار دارند هاي دوم ودرصد در رتبه 28/14کلوب با 

جوي شغلی بررسی گردید که اطالعات مربوط به آن اي و جستهاي حرفهپژوهشی، سرگرمی و تفنن و فعالیت هاي علمی وفعالیت

  .آمده است 1در جدول 
  هاي مجازي بر حسب نوع استفاده توزیع دانشجویان کاربر شبکه: 1جدول 

  جنسیت                     دانشجویان مذکر دانشجویان مؤنث

 فراوانی  درصد فراوانی درصد                                    نوع کاربست

 هشیهاي علمی و پژوالیتفع 78 4/49% 39 5/41%

 سرگرمی 71 9/44% 43 7/45%

 اي و شغلی هاي حرفهالیتفع 9 7/5% 12 8/12%

 مجموع 158 100% 94 100%
  

تفاده دهد در دانشجویان مذکر باالترین درصد مربوط به اسنشان می 1ب نوع استفاده در جدول توزیع فراوانی دانشجویان بر حس

) درصد 9/44(هاي سرگرمی و تفننی الیتو بعد از آن براي فع) درصد 4/49(هاي علمی و پژوهشی الیتهاي مجازي براي فع از شبکه

هاي الیتو بعد از آن فع) درصد 7/45(گرمی ها با هدف سر که در دانشجویان دختر باالترین درصد استفاده از شبکهدر حالی. باشد می

پسر، از  که درصد باالتري از دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویانذکر است الزم به. باشد می) درصد 5/41(علمی و پژوهشی 

  .کنند اي و شغلی استفاده می هاي حرفهالیتهاي مجازي براي فع شبکه

هاي هاي پژوهشی دانشجویان کاربر شبکهبین قابلیت اي که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت عبارت بود ازفرضیه

  .ن در تعامل با جنسیت تفاوت وجود دارداجتماعی مجازي و سایری

اي ماري کولموگروف اسمیرونوف تک نمونهدر ابتدا نرمال بودن توزیع متغیر با استفاده از آزمون آ ،تجزیه و تحلیل فرضیه براي

مذکور دو متغیر  که در فرضیه چنین با توجه به اینبودن توزیع متغیرهاي وابسته و همدر نهایت با توجه به نرمال . بررسی گردید

هاي استفاده و عدم استفاده از شبکه( هاي اجتماعی مجازيو کاربست شبکه) مذکر و مؤنث(سیت مستقل چند سطحی شامل جن
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باشد، جهت اي چند متغیري میوجود دارد و فرضیه از نوع مقایسههاي آن و مؤلفهقابلیت پژوهشی  و متغیرهاي وابسته) مجازي

  .ز آزمون آنالیر واریانس چند متغیري استفاده گردیده استتحلیل آماري فرضیه ا

برداري و اخالق  شتوانایی فی دانشجویان دختر تنها در دو مؤلفهگردد که آمده است، مشاهده می 2ه در جدول چطبق آن

ردد گچنین مشاهده میهم. جویان پسر وضعیت بهتري دارندموارد دانش از دانشجویان پسر است و در بقیه شان باالترپژوهشی میانگین

  .است 44/158بهتر از دانشجویان دختر با  43/169صورت کلی در پسران با  که میانگین قابلیت پژوهشی به
  

  هاي اجتماعی مجازي و سایرین در تعامل با جنسیت هاي پژوهشی در بین کاربران شبکهوضیعت توصیفی قابلیت: 2جدول 

 هايکاربست شبکه  جنسیت  وضیعت توصیفی

  مجازي

انحراف   میانگین

  استاندارد

  )نفر(تعداد 

  

  قابلیت پژوهشی

  30  53/30  43/169  خیر  مذکر

  158  78/32  06/184  بله

  25  08/37  44/158  خیر  مؤنث

  94  08/35  03/179  بله

  

انتخاب موضوع و تبیین مسئله 

  تحقیق

  30  26/7  30/36  خیر  مذکر

  158  60/6  25/37  بله

  25  99/6  36/32  خیر  مؤنث

  94  34/7  25/36  بله

  

  جوي تحت وبتوانایی جست

  30  05/2  70/9  خیر  مذکر

  158  37/2  69/10  بله

  25  58/2  96/8  خیر  مؤنث

  94  50/2  41/10  بله

  

  توانایی فیش برداري

  30  67/1  40/6  خیر  مذکر

  158  62/1  92/6  بله

  25  07/2  68/6  خیر  مؤنث

  94  74/1  93/6  بله

  

  ر در نگارش علمیتبح

  30  10/2  66/9  خیر  مذکر

  158  45/2  09/10  بله

  25  66/2  56/8  خیر  مؤنث

  94  69/2  64/9  بله

  

  هااجراي پژوهش و گردآوري داده

  30  50/9  70/40  خیر  مذکر

  158  29/9  08/44  بله

  25  95/10  24/39  خیر  مؤنث

  94  64/10  40/44  بله

  

  هاداده بندي و تحلیلتوانایی طبقه

  30  29/5  26/20  خیر  مذکر

  158  09/6  94/22  بله

  25  23/7  24/18  خیر  مؤتث

  94  61/6  76/21  بله

  

تدوین، تفسیر نتایج پژوهش و 

  گزارش آن

  30  15/8  90/33  خیر  مذکر

  158  50/8  38/38  بله

  25  94/9  44/31  خیر  مؤنث

  94  44/9  26/36  بله

  

  اخالق پژوهشی

  30  86/2  80/9  خیر  مذکر

  158  32/2  60/10  بله

  25  87/2  04/10  خیر  مؤنث

  94  54/2  14/10  بله
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کنند در تمامی هاي اجتماعی مجازي استفاده میانشجویان دختر و پسري که از شبکهگردد که دعالوه بر این مشاهده می

ه به رعایت در ادامه با توج .کنند میانگین باالتري دارندمیزي استفاده نهاي مجاانشجویانی که از این گونه تارگاهها نسبت به د مؤلفه

باکس  .وسیله آزمون ام هاي مختلف به مشاهده شده متغیرهاي وابسته در بین گروه کواریانس هايبرابري ماتریس

)05/0>305/0=sig (تحلیل  پرداخته شده است به ادامه .  

هاي مجازي در مدل در سطح اطمینان اثر متغیر مستقل کاربست شبکهاثر پیالي، شود که در  آزمون مشاهده می 3در جدول 

  ).sig=01/0>05/0(دار است درصد معنی 95/0

  
  ها در مدل وضعیت اثر متغیرهاي مستقل و تعامل آن: 3جدول 

  داريمعنی  خطا df  فرضیه F df  ارزش  اثر  متغیرهاي مستقل

  01/0  295  9  28/2 06/0  اثر پیالي  کاربست شبکه 

  005/0  295  9  67/2  07/0  اثر پیالي  یتجنس

  46/0  295  9  97/0  02/0  اثر پیالي  کاربست شبکه*جنسیت

 

دار اسـت  درصـد معنـی   99/0هاي اثـر پـیالي، در مـدل در سـطح اطمینـان      چنین اثر متغیر مستقل جنسیت طبق آزمونهم

)01/0<005/0=sig .(دار اثـر، در مـدل معنـی    اعی مجـازي طبـق آزمـون   هاي اجتم اما اثر تعامل دو متغیر جنسیت و کاربست شبکه

جـا و بـاهم در   صورت یـک  هاي اجتماعی مجازي به بدین معنی که دو متغیر جنسیت و کاربست شبکه). sig=46/0<05/0(باشد  نمی

  .هاي پژوهشی ندارندداري بر قابلیتمدل نقشی نداشته و اثر معنی

  
  در آزمون لون هاي وابستههاي خطاي متغیربرابري واریانس وضعیت: 4جدول

   داريمعنی  F df1  df2  مؤلفه

  70/0 303 3 47/0  قابلیت پژوهشی

  61/0 303 3 60/0  انتخاب موضوع و تبیین مسئله تحقیق

  50/0 303 3 78/0  جوي تحت وبتوانایی جست

  25/0 303 3 37/1  برداري توانایی فیش

  54/0 303 3 71/0  تبحر در نگارش علمی

  21/0 303 3 48/1  هااي پژوهش و گردآوري دادهتوانایی اجر

  51/0 303 3 75/0  هابندي و تحلیل دادهتوانایی طبقه

  65/0 303 3 54/0  توانایی تدوین و تفسیر نتایج پژوهش و گزارش آن

  74/0 303 3 40/0  اخالق پژوهشی

   

. دهد را نشان میهاي آن یت پژوهشی و مؤلفهمتغیر قابلهاي خطاي سنجش برابري واریانس ،، نتایج آزمون لون4جدول در 

. است 05/0تر از بزرگ Fسطح خطاي آماري چنین در متغیر قابلیت پژوهشی ها و همتمامی مؤلفهشود در  طور که مشاهده میهمان

و سایرین، با هم هاي اجتماعی مجازي  و کاربران شبکه) مذکر و مؤنث(بنابراین واریانس خطاي این متغیرها در بین هر دو جنسیت 

  .ها وجود ندارد دار بین آنبرابر بوده و از این حیث تفاوت معنی

  هاي اجتماعی مجازي بر متغیر قابلیت قابلیت پژوهشیثیر جداگانه متغیر کاربست شبکهشود تأ ، مشاهده می5طبق جدول 

)13/12 =)1،303(F، 05/0<001/0=(تحقیق ن مسئلهنایی انتخاب موضوع و تبیی، توا )41/5 =)1،303( F،05/0<02/0=(،  توانایی

، توانایی )=F، 05/0<04/0)1،303(= 01/4( تبحر در نگارش علمی ،)=F، 05/0<001/0)1،303(= 48/11( جوي تحت وبجست

 ،F)1،303(= 18/11( هابندي و تحلیل دادهتوانایی طبقه، )=F، 05/0<004/0)1،303(= 28/8( هاپژوهش و گردآوري دادهاجراي 

دار است و تأثیر معنی ،)=F، 05/0<001/0)1،303(= 14/12( ، توانایی تدوین و تفسیر نتایج پژوهش و گزارش آن)=001/0>05/0

  . دار نیستمعنی )=F، 05/0>22/0)1،303(= 49/1(و اخالق پژوهش  )=F، 05/0>12/0)1،303(= 31/2( برداري آن بر توانایی فیش
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  هاي پژوهشی دانشجویانهاي مجازي بر قابلیت مقایسه اثر تعاملی جنسیت و کاربست شبکه: 5جدول 

  داريمعنی  F میانگین مجذورات  درجه آزادي  متغیر وابسته  منبع

  

  

  يهاي مجازکاربست شبکه

  001/0  13/12  25/13743  1  قابلیت پژوهشی

  02/0  41/5 32/260  1  ي تحقیقانتخاب موضوع و تبیین مسئله

  001/0  48/11  53/66  1  جوي تحت وبتوانایی جست

  12/0  31/2  74/6  1  توانایی فیش برداري

  04/0  01/4  49/25  1  تبحر در نگارش علمی

  004/0  28/8  88/808  1  هاتوانایی اجراي پژوهش و گردآوري داده

  001/0  18/11  87/426  1  هابندي و تحلیل دادهتوانایی طبقه

  001/0  14/12  28/960  1  توانایی تدوین و تفسیر نتایج پژوهش و گزارش آن

  22/0  49/1  30/9  1  اخالق پژوهشی

  

  

  

  

  جنسیت     

  11/0  51/2  98/2845  1  قابلیت پژوهشی

  01/0  61/5  01/270  1  ي تحقیقانتخاب موضوع و تبیین مسئله

  15/0  99/1  55/11  1  جوي تحت وبتوانایی جست

  56/0  32/0  94/0  1  توانایی فیش برداري

  04/0  20/4  69/26  1  تبحر در نگارش علمی

  70/0  14/0  34/14  1  هاتوانایی اجراي پژوهش و گردآوري داده

  08/0  99/2  11/114  1  هابندي و تحلیل دادهتوانایی طبقه

  08/0  93/2  30/232  1  توانایی تدوین و تفسیر نتایج پژوهش و گزارش آن

  77/0  08/0  52/0  1  اخالق پژوهشی

 
 
 
 

  هاي مجازيکاربست شبکه*جنسیت

 
 
 
 
  

  55/0  34/0  79/392  1  قابلیت پژوهشی

  15/0  99/1  86/95  1  ي تحقیقانتخاب موضوع و تبیین مسئله

  52/0  40/0  33/2  1  جوي تحت وبتوانایی جست

  60/0  27/0  79/0  1  توانایی فیش برداري

  38/0  76/0  83/4  1  تبحر در نگارش علمی

  54/0  36/0  16/35  1  هاتوانایی اجراي پژوهش و گردآوري داده

  65/0  20/0  87/7  1  هابندي و تحلیل دادهتوانایی طبقه

  89/0  01/0  27/1  1  توانایی تدوین و تفسیر نتایج پژوهش و گزارش آن

  35/0  86/0  40/5  1  اخالق پژوهشی

 
 

       
 
 

  خطا       

  -  -  44/1132  303  قابلیت پژوهشی

  -  -  07/48  303  ي تحقیقانتخاب موضوع و تبیین مسئله

  -  -  79/5  303  جوي تحت وبتوانایی جست

  -  -  90/2  303  توانایی فیش برداري

  -  -  34/6  303  تبحر در نگارش علمی

  -  -  63/97  303  هاانایی اجراي پژوهش و گردآوري دادهتو

  -  -  16/38  303  هابندي و تحلیل دادهتوانایی طبقه

  -  -  09/79  303  توانایی تدوین و تفسیر نتایج پژوهش و گزارش آن

  -  -  24/6  303  اخالق پژوهشی

  

و تبحـر در   )=F، 05/0<01/0)1،303(= 61/5( تحقیـق  نایی انتخاب موضـوع و تبیـین مسـئله   جنسیت بر متغیر توا تأثیر جداگانه

توانـایی   ،)=F، 05/0>11/0)1،303(= 51/2( معنی دار است و بر قابلیت پژوهشـی  )=F، 05/0<04/0)1،303(= 20/4( نگارش علمی

نایی اجـراي  ، توا)=F، 05/0>56/0)1،303(= 32/0( ایی فیش برداريتوان ،)=F، 05/0>15/0)1،303(= 99/1( جوي تحت وبجست

 ،F)1،303(= 99/2( هــا بنــدي و تحلیــل داده توانــایی طبقــه  ،)=F، 05/0>70/0)1،303(= 14/0( هــاپــژوهش و گــردآوري داده 

= 08/0( و اخــالق پژوهشــی )=F، 05/0>08/0)1،303(= 93/2( ، توانـایی تــدوین و تفســیر نتــایج و گــزارش آن )=08/0<05/0

)1،303(F، 05/0>77/0=( ،دار نیستمعنی.  
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از  کدامزمان این دو متغیر مستقل بر هیچهاي اجتماعی مجازي و تأثیر هم اما تأثیر تعامل بین جنسیت و کاربست شبکه

، F)1،303(= 99/1( توانایی انتخاب موضوع و تبیین مسئله ،)=F ،05/0>55/0)1،303(= 34/0( قابلیت پژوهشی متغیرهاي وابسته

، F)1،303(= 27/0( برداري توانایی فیش ،)=F ،05/0>52/0)1،303(= 40/0( جوي تحت وبتوانایی جست ،)=15/0<05/0

= 36/0( هانایی اجراي پژوهش و گردآوري داده، توا)=F ،05/0>38/0)1،303(= 76/0( ارش علمیتبحر در نگ ،)=60/0<05/0

)1،303(F ،05/0>54/0=(، هابندي و تحلیل دادهتوانایی طبقه )20/0 =)1،303(F ،05/0>65/0=(توانایی تفسیر نتایج و گزارش آن ، 

)01/0 =)1،303(F ،05/0>89/0=( و اخالق پژوهشی )86/0 =)1،303(F ،05/0>35/0=( عبارتی دیگر، میانگین به. دار نیستمعنی

کنند و سایرین برابر و  هاي اجتماعی مجازي استفاده می هاي پژوهشی تمام دانشجویان دختر و پسري که از شبکهنمره قابلیت

  .ها وجود ندارد داري بین آننییکسان بوده و تفاوت مع

  

 يریگ جهینتو  بحث

هاي اجتماعی، فرصت بی نظیري را براي پیگري تأثیرات کاربست این رسانه بر عملکردهاي حضور گسترده دانشجویان در شبکه

اعی مجـازي در  هاي اجتمـ رو تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش کاربست شبکهاز این. هاي آنان فراهم کرده استتحصیلی و قابلیت

هـاي  نتایج تحقیق نشان داد که تأثیر جداگانه کاربست شـبکه . هاي پژوهشی آنان انجام گرفتتعامل با جنسیت دانشجویان بر قابلیت

هـاي مجـازي در مقایسـه بـا سـایرین در      هاي پژوهشی دانشجویان مؤثر اسـت و دانشـجویان کـاربر شـبکه    مجازي بر بیشتر قابلیت

 Jacobsenو همکـاران،   Elliso ،Jonesو  Boydایـن یافتـه بـا نظـر     . باشـند میـانگین بـاالتري را دارا مـی   هاي پژوهشی  قابلیت

ــو هم Forste، Roblyerو ــاران،  Arpinski ،Thompsonو Kirschnerاران، کــــــــــــ و  Yedidiaو همکــــــــــــ

و  Derrick، Rozac،Kos ، Gremu ،Greenhow  مطالعـه   جهینت، با ، اشرف، زیدیه Teclehaimanot ،Hickmanهمکاران،

Robelia ،Boyd  وEllison ،Namsu و همکاران،Vadillo  ،Barcena  وHelenaنیـا  پور و نتیجه پـژوهش جـوادي  ، سلیمانی

و  Brubaker ،O'Brien،Kirschner  مطالعـه   جهینتبا  و ]52،30،48-41،51-20،40-34،14-2،4،32[ خوان استهم ،و همکاران

Karpinski ،Jacobsen  وForste ،Stollak ،هـاي   خـوانی  نـاهم  رسد یمبه نظر ]. 27،39،14،33،44[خوان است ناهم و همکاران

چون جامعه آماري متفاوت، نوع نمونه گیري، حجم نمونه و روایی و پایـایی ابزارهـاي اسـتفاده شـده در     بیان شده ناشی از عواملی هم

  .  تحقیقات مذکور باشد

دار تحقیق و تبحـر در نگـارش علمـی معنـی     یت تنها بر دو متغیر توانایی انتخاب موضوع و تبیین مسئلهمتغیر جنس تأثیر جداگانه

تحقیق فالح و  جهینتاین یافته با  . دار وجود نداردهاي پژوهشی تفاوت معنیاست ولی در بین دانشجویان دختر و پسر در اکثر قابلیت

با . خوان است، هم]53[داري وجود ندارد نث از لحاظ توانمندي پژوهشی تفاوت معنیکه بین جنسیت مذکر و مؤهمکاران مبنی بر این

شـود،   که در مقاطع مختلف تحصیالت تکمیلی واحدهاي متنوعی از آمار و روش تحقیق به دانشجویان آمـوزش داده مـی  توجه به این

کـه بـین دانشـجویان دختـر و پسـر از      مهر مبنی بر اینامین خندقی و پاك افتهبا ی همچنین. رسد یمخوانی مذکور منطقی به نظر هم

تري از اخـالق پژوهشـی   هاي پژوهشی تفاوت وجود دارد و دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر در سطح مطلوبلحاظ قابلیت

 رسـد  یمـ م گرفته است، به نظر که مطالعه آنها در جامعه آماري دانشجویان دکترا انجابا توجه به این. خوان است، ناهم]54[قرار دارند 

  .خوانی یاد شده ناشی از جامعه آماري متفاوت دو تحقیق باشدناهم

هـاي پژوهشـی   هاي اجتماعی مجـازي بـر قابلیـت   چنین نتایج تحلیل نشان داد که تأثیر تعامل بین جنسیت و کاربست شبکههم

هـاي اجتمـاعی    کـه شـبکه  رسولی و مرادي مبنی بر ایـن  افتهبا ی و همکاران و Ellisonاین یافته با نظر . دار نیستدانشجویان معنی

بـه نظـر   ]. 55، 35[خوان است آموزشی مؤثرند، ناهم عرصهاقتصادي و  عرصهسیاسی،   عرصهچون ها هممجازي در بسیاري از عرصه

  .یاد شده باشد اجراي پژوهش و متفاوت بودن هدف دو پژوهش  نحوهخوانی ذکر شده ناشی از تفاوت در ناهم رسد یم

گردد  هاي پژوهشی تأثیر دارد، پیشنهاد میهاي اجتماعی مجازي بر قابلیت شبکه کاربستکه مشخص گردید که با توجه به این

ها و عملکردهاي دانشجویان هاي مجازي را بر قابلیت شبکه کاربستتري انجام شود و اثرات مختلف در این زمینه تحقیقات بیش

هاي مجازي در اختیار کاربران این  شبکه کاربستاثرات مثبت و منفی   هاي ارزنده در زمینهرسانیبع آن اطالعمشخص نموده و به ت

هاي اجتماعی مجازي  مفید و علمی از شبکه  سازي استفادهها اقداماتی براي آشناسازي و فرهنگها قرار داده شود و در دانشگاه شبکه

سازي و نظارت کارشناسانه و مستمر بر فضاي جوامع مجازي و آموزش و فرهنگ رسد یمعالوه بر این به نظر . صورت گیرد

  .حوزه مجازي در این زمینه باشد اندرکارانگذاران و دستتواند دو پیشنهاد اساسی براي سیاست ریزي براي آینده می برنامه
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  يسپاسگزار

هاي الزم و ، شهید بهشتی و محقق اردبیلی که با همکاريیهاي تهران، عالمه طباطبایدر پایان از تمامی دانشجویان دانشگاه

     .نماییمها، امکان انجام این تحقیق را مهیا نمودند تشکر و قدردانی میپاسخ دادن به پرسشنامه
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