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 درپیشرفت تحصیلی ي سالمت عمًمی  بارابطٍ بیه استفادٌ از شبکٍ َای اجتماعی  تعییه

 داوشجًیان
 3٘شٌغ ٔیشا٘ی ٚ 2غالٔحؼٗ پٙبٞی ،1ٔحٕذسهب غض٘ٛی

 
 

 چکیده
ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی دس ثیٗ افشاد خبٔٔٝ ثٝ خلٛف دا٘ـدٛیبٖ ِزا ٘یبص ثب تٛخٝ ثٝ ٌؼتشؽ سٚص افضٖٚ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ 

ثٝ پظٚٞؾ دس ایٗ صٔیٙٝ اص هشٚسیبت ٔی ثبؿذ. ٞذف ایٗ پظٚٞؾ ثشسػی ساثٌٝ ثیٗ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی دس افضایؾ 

ا٘دبْ پظٚٞؾ تٛكیفی اص  سٚؽ پیـشفت تحلیّی ٚ ػالٔت ٕٓٛٔی دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس ؿٟشػتبٖ صاٞذاٖ ٔی ثبؿذ.

٘فش  3000ّ٘ٛ ٕٞجؼتٍی ٔی ثبؿذ. خبٔٔٝ آٔبسی ایٗ پظٚٞؾ وّیٝ دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس ؿٟشػتبٖ صاٞذاٖ ثب خٕٔیت 

اػت وٝ ثٝ سٚؽ ٘فش( 1290٘فش ٚ پؼش  1290)دختش ٘فش  340ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبسی ٘فش( ٔی ثبؿذ.  1290٘فش ٚ پؼش  1290)دختش 

، دٚ پشػـٙبٔٝ وبٔال اػتب٘ذاسد داسایدس سٚؽ ٔیذا٘ی ٝ ای ا٘تخبة ؿذٜ ا٘ذ. اثضاس ٌشدآٚسی اًالٓبت ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی تلبدفی خٛؿ

( ٚ یه پشػـٙبٔٝ ٔحمك ػبختٝ 88/0( ٚ )اٍ٘یضٜ پیـشفت ٚاِشیٙذ ثب پبیبیی 88/0ثب پبیبیی )ػالٔت ٕٓٛٔی ٌّذثشي ٚ ٞیّش 

دٚ ػٌح تٛكیفی )خذَٚ تٛصیْ فشاٚا٘ی، دسكذ فشاٚا٘ی ٚ تشػیٓ ( ٔی ثبؿٙذ. دادٜ ٞب دس 87/0)ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ثب پبیبیی 

ٔؼتمُ ٚ آصٖٔٛ ٕٞخٛا٘ی وب( ثب اػتفبدٜ اص  tته ٕ٘ٛ٘ٝ ای ٚ  tٕ٘ٛداس( ٚ اػتٙجبًی )هشیت ٕٞجؼتٍی پیشػٖٛ، آصٖٔٛ ٞبی 

بدٜ اص ؿجىٝ ٞبی ٘تبیح پظٚٞؾ حبوی اص آٖ اػت وٝ ثیٗ اػتف ٔٛسد تدضیٝ ٚ تحّیُ لشاس ٌشفتٝ اػت. SPSS 24٘شْ افضاس 

اختٕبٓی دس افضایؾ پیـشفت تحلیّی دا٘ـدٛیبٖ ساثٌٝ ٔثجت ٚ ٔٔٙبداسی ٚخٛد داسد ٕٞچٙیٗ ثیٗ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی 

 اختٕبٓی دس افضایؾ ػالٔت ٕٓٛٔی ٕٞجؼتٍی ٚ ساثٌٝ ٔٔٙبداسی ٚخٛد داسد.
 ٓی، پیـشفت تحلیّی، ػالٔت ٕٓٛٔیؿجىٝ ٞبی اختٕب کلمات کلیذی:

 

 مقدمه

دػتبٚسد ٞبی ثـش اص كٙٔت ٚ فٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗ ٓالٜٚ ثش ٔٙبفٔی وٝ ثشای ثـش داؿتٝ ٚ سفبٞی وٝ ثشای اٚ ثٝ اسٔغبٖ آٚسدٜ، 

ٕٞٛاسٜ آػیت ٞبیی ٘یض ثٝ ٕٞشاٜ داؿتٝ اػت. ایٙتش٘ت ثٝ ٓٙٛاٖ یىی اص ٟٔٓ تشیٗ اثذاّ ٞبی ثـش دس لشٖ اخیش، ثب لبثّیت ٞب ٚ 

ثخؾ ٞبی ٔختّف ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ سا تحت تبثیشات ٔثجت ٚ ٔٙفی خٛد لشاس دادٜ اػت. دس وبسوشدٞبی ٔتٔذد ٚ ٌؼتشدٜ اؽ 

حبِی وٝ ٞٙٛص ٞیچ وغ تلٛس ٕ٘ی وشد وٝ سٚصی خٙجٝ اختٕبٓی ایٙتش٘ت ثٝ كٛست وبسثشد اكّی آٖ دسآیذ ؿجىٝ ٞبی 

 (.1393)سػِٛی ٚ ثٙذٌی ٔٙفشد،  اختٕبٓی ایٙتش٘تی پبی ثٝ ٓشكٝ ٚخٛد ٌزاؿتٙذ
اختٕبٓی اص ٌشٜٚ ٞبیی ٕٓٛٔب فشدی یب ػبصٔب٘ی تـىیُ ؿذٜ وٝ اص ًشیك یه یب چٙذ ّ٘ٛ اص ٚاثؼتٍی ٞب ثٝ ٞٓ ؿجىٝ ٞبی 

ٔتلُ ا٘ذ ٚ دس ثؼتش یه خبٔٔٝ اًالٓبتی پیچیذٜ، وبسوشد ٔٛثش ؿجىٝ ٍٕٞشا سا تلٛیش ٔی وٙٙذ ٚ ٔٛفمیت ٚ ٔحجٛثیت 

 (.1391ٕب٘ضادٜ ٚ حمیمی، )سح سٚصافضٖٚ آٖ ٞب ثٝ دِیُ داؿتٗ سً٘ ٚ ثٛی اختٕبٓی اػت
ٞبی خبف ٜ ا٘ذ. ٞش سػب٘ٝ ای ثٙب ثٝ التوبافشاد ٚ خٛأْ پیذا وشد ثیٗأشٚصٜ ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی خبیٍبٜ ثؼیبس ٟٕٔی دس 

ٟٓ دس تحٛالت ٚ خٛدؽ ٔی تٛا٘ذ تبثیشاتی ثشافشاد ثٝ خبی ثٍزاسد. ثشخی اص پظٚٞـٍشاٖ، ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی سا ٓبّٔی ٔ

لش وٙٛ٘ی ٔی دا٘ٙذ وٝ وبسثشاٖ ثب حوٛس دس ایٗ ؿجىٝ ٞب كٛستی خذیذ اص تٔبٔالت اختٕبٓی سا ثٝ ٚخٛد ٓ تغییشات اختٕبٓی

)سػِٛی ٚ  تـجیٝ وشد« ا٘فدبس استجبًی»ٔی آٚس٘ذ. لذست ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی سا دس ؿشایي وٙٛ٘ی د٘یبی أشٚص ٔی تٛاٖ ثٝ یه 

 (.1393ثٙذٌی ٔٙفشد، 

                                                           
 mohamad_tec@yahoo.com    ، دوتشی ثش٘بٔٝ سیضی دسػی. ٔذسع دا٘ـٍبٜ فشٍٞٙیبٖ پشدیغ ؿٟیذ ٌٟٔشی صاٞذا1ٖ
2

 ، دوتشی فّؼفٝ تّٔیٓ ٚ تشثیتدا٘ـٍبٜ فشٍٞٙیبٖ پشدیغ ؿٟیذ ٌٟٔشی صاٞذاٖ ٓوٛ ٞیبت ّٕٓی. 
3

 دثیش آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ؿٟشػتبٖ صاثُ، وبسؿٙبػی اسؿذ تىِٙٛٛطی آٔٛصؿی. 
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یشی ٚ خٟت دٞی افىبس ٕٓٛٔی دس ػٌٛح ٔختّف ّٔی، ٌٔٙمٝ ای ٚ خٟب٘ی ثبصی ٔی ایٗ ؿجىٝ ٞب ٘مؾ ٟٕٔی دس ؿىُ ٌ

وٙٙذ. دس ٓشكٝ تّٔیٓ ٚ تشثیت ؿجىٝ ای اختٕبٓی ٔدبصی، حٛصٜ تحمیمبتی ثشای اًالٓبت خبْٔ دا٘ـدٛیبٖ اػت وٝ ثٝ ػشٓت 

یی ٘بپزیشی اص ص٘ذٌی ثؼیبسی اص دس حبَ سؿذ ٔی ثبؿٙذ. ثب پیذایؾ ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی، اػتفبدٜ اص ایٗ ؿجىٝ ٞب خض خذا

دا٘ـدٛیبٖ ؿذٜ اػت ٚ ثش سٚی وّیٝ خٛا٘ت ص٘ذٌی دا٘ـدٛیی، اص خّٕٝ ٔیضاٖ ٌٔبِٔٝ، ّٕٓىشد تحلیّی ٚ ػبیش ٟٔبست ٞبی 

 (.1395)أبٔی سیضی،  تحلیّی آٖ ٞب تبثیش ٔؼتمیٓ داؿتٝ اػت
دا٘ؾ آٔٛصاٖ یىی اص ؿبخق ٞبی ٟٔٓ دس اسصیبثی آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ اػت ٚ تٕبْ وٛؿؾ ٞبی ایٗ ِ٘بْ  1پیـشفت تحلیّی

دس ٚالْ خبٔٔٝ ُٕٓ پٛؿب٘ذٖ ثٝ ایٗ أش تّمی ٔی ؿٛد. ثٝ ٓجبستی دیٍش، خبٔٔٝ، ثٝ ًٛس ٚیظٜ ِ٘بْ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ثٝ سؿذ ٚ 

ٙذ ٚ ٘ؼجت ثٝ آٖ ٍ٘شاٖ اػت ٚ ا٘تِبس داسد وٛدوبٖ ٚ دا٘ؾ تىبُٔ ٔٛفمیت آٔیض دا٘ؾ آٔٛص ٚ خبیٍبٜ اٚ دس خبٔٔٝ ٓاللٝ ٔ

آٔٛصاٖ دس خٛا٘ت ٌٛ٘بٌٖٛ آٓ اص اثٔبد ؿٙبختی، ٓبًفی ٚ ؿخلیتی ٚ وؼت ٟٔبست ٞب ٚ تٛا٘بیی ٞب آٖ چٙبٖ وٝ ثبیذ پیـشفت 

 خبكی داؿتٝ ثبؿیٓ ٚ تٔبِی یبثٙذ. ثشای سػیذٖ ثٝ پیـشفت تحلیّی دس دا٘ؾ آٔٛصاٖ الصْ اػت ثٝ ٓٛأُ ٔٛثش دس آٖ تٛخٝ

 (.1395)أبٔی سیضی، 
ٔحذٚد ثٛدٖ ٔیضاٖ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی ٚ اػتفبدٜ اص آٖ ٞب ثشای استجبى ثب اػبتیذ، خب٘ٛادٜ ٚ دٚػتبٖ 

ٔی تٛا٘ذ دا٘ـدٛیبٖ سا دس وؼت ّٕٓىشد تحلیّی ٚ دا٘ـٍبٞی ٔثجت ٔٛخت ؿٛ٘ذ. ٌش چٝ ٓىغ ایٗ لویٝ ٘یض كبدق اػت. 

لشاس وٝ ػپشی وشدٖ صٔبٖ ثیؾ اص حذ ثشای اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی ٔدبصی ثبٓث تبثیش ٔٙفی ثش دا٘ـدٛیبٖ ٚ ٚاسد ػبختٗ ثذیٗ 

 (.1395)أبٔی سیضی،  خُّ دس ّٕٓىشد تحلیّی ٚ دا٘ـٍبٞی آ٘بٖ ٔی ؿٛد
بٓی دس ِ٘ش ٌشفتٝ سٚا٘ی ٚ اختٕ - دس اػبع ٘بٔٝ ػبصٔبٖ ثٟذاؿت خٟب٘ی، حبِت خٛة ثٛدٖ وبُٔ اص ِ٘ش خؼٕی 2ػالٔت

ؿذٜ اػت ٚ ساثٌٝ تٍٙبتًٙ ٓٛأُ ؿخلیتی ٚ سٚاٖ ؿٙبختی ثب ػالٔت ثٝ ٚهٛح ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت. ػالٔت سٚاٖ یىی اص 

ِٔٛفٝ ٞبی ٟٔٓ ػالٔت ٕٓٛٔی ٚ ثٟذاؿت سٚاٖ، تٛا٘بیی ثشلشاسی تٛاصٖ دس ص٘ذٌی ٚ ٔمبٚٔت دس ثشاثش ٔـىالت اػت)وٛچه 

 (.1392صادٜ ًبِٕی ٚ ٕٞىبساٖ، 
یىی اص ٓٛأّی وٝ ثش ػالٔت سٚا٘ی دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس ػٗ ٘ٛخٛا٘ی ثٝ خلٛف دٚسٜ ی دثیشػتبٖ ٔٛثش اػت اػتفبدٜ اص 

ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی ٔثُ تٍّشاْ، ٚایجش، تبٍ٘ٛ ٚ ... ٔی ثبؿذ. ٔیضاٖ اػتفبدٜ اص ایٙتش٘ت ٚ ؿجىٝ ٞبی ٔدبصی چٙبٖ سٚ ثٝ 

٘ؼُ ایٙتش٘ت یب ٘ؼُ ؿجىٝ ٘بْ ٟ٘بدٜ ا٘ذ. ایٗ ٘ؼُ ٔتِٛذیٗ اٚاػي دٞٝ ی  (،z) ٌؼتشؽ اػت وٝ ٘ؼُ وٙٛ٘ی سا ٘ؼُ صد

 (. 1395)یٍٙدٝ ٚ ٕٞىبساٖ،  ٔیالدی ثٝ ثٔذ ٞؼتٙذ 1990
ثب ُٟٛس فٙبٚسی اًالٓبت ٚ استجبًبت، آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ فٔبِیت ٞبی خٛد سا ثٝ ػٕت اػتفبدٜ اص آٔٛصؽ اِىتشٚ٘یىی ػٛق 

ص اخضای الیٙفه آٔٛصؽ دس ِ٘بْ آٔٛصؽ سػٕی ثؼیبسی اص وـٛسٞب تجذیُ ؿذ. الجبَ ٕٓٛٔی داد ٚ ایٗ ّ٘ٛ اص آٔٛصؽ ثٝ یىی ا

ثٝ ػٛی آٔٛصؽ اِىتشٚ٘یىی تب خبیی پیؾ سفت وٝ ثشخی، ٔضایبی آٔٛصؽ ػٙتی ٚ سٚ دس سٚ سا ٘بدیذٜ ٌشفتٝ ٚ آٔٛصؽ 

 (.1394)ٔٛحذی ٚ ٕٞىبساٖ،  ی وشد٘ذاِىتشٚ٘یىی سا تٟٙب ساٜ آٔٛصؽ ثشای یبدٌیشی پبیذاس دس ػٌح آٔٛصؽ سػٕی لّٕذاد ٔ

ثبصٍ٘شی ٔذاْٚ ِ٘بْ آٔٛصؿی یىی اص ٔؼبئُ هشٚسی حٛصٜ آٔٛصؽ، ثٝ ٚیظٜ آٔٛصؽ ٓبِی اػت. یىی اص ٘یبصٞبی ص٘ذٌی دس 

د٘یبی أشٚص وٝ حدٓ ٚ ػشٓت تحٛالت ٚ دٌشٌٛ٘ی ٞبی آٖ ٘ؼجت ثٝ دیٍش آلبس چـٓ ٌیش اػت، تغییش ٚ ؿىُ دادٖ ثٝ 

 (.1395)چشإ ٔالیی ٚ ٕٞىبساٖ،  ٞبی آٔٛصؿی، ثٝ ٚیظٜ دس ػٌح دا٘ـٍبٜ ٞب ٚ ٔٛػؼبت آٔٛصؽ ٓبِی اػتتحٛالت ٚ ٘ٛآٚسی 

ثب ٚسٚد ثٝ ٓلش اًالٓبت ٚ خبٔٔٝ ؿجىٝ ای، ٔب دس ثیـتش حٛصٜ ٞب ؿبٞذ تحٛالت تىِٙٛٛطی ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٞؼتیٓ. ایٙتش٘ت ثٝ 

ستجبًبت، اص ٔحذٚدیت ٞبی اٍِٛٞبی چبح ٚ پخؾ دس استجبًبت ٚ یىی اص ٟٔٓ تشیٗ دػتبٚسدٞبی ا٘مالة ا« سػب٘ٝ خذیذ»ٔثبثٝ 

فشاتش سفتٝ اػت. اص خّٕٝ پذیذٜ ٞبی خذیذ وٝ ثش اثش ادغبْ فٙبٚسی ٞبی ٔختّف استجبًی دس ػبَ ٞبی اخیش ؿىُ ٌشفتٝ، ؿجىٝ 

 (.1392)أیش پٛس ٚ ٌشیٛا٘ی،  ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی اػت

فتٗ دس ٔیبٖ وبسثشاٖ ٚ ثب ٌؼتشٜ ٚػیْ خغشافیبیی دس دسٖٚ ٔشصٞبی ّٔی، ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی ثٝ ِحبٍ ٕٓٛٔیت یب

تجذیُ ؿذٖ ثٝ یه استجبى خلٛكی ٚ ؿخلی ٚ فبسٕ ثٛدٖ اص ٞش ّ٘ٛ وٙتشَ اص ػٛی ٔشاخْ لذست، ثٝ ٚػیّٝ ای ثی ثذیُ دس 

                                                           
1. Academic Achievement 

2. Health 
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لذست سا دس خٛأْ ثٝ ٚخٛد  ٓشكٝ استجبًبت تجذیُ ؿذٜ ا٘ذ ٚ صٔیٙٝ ٞبی تبثیش ٌزاسی خبسج اص وٙتشَ دِٚت ٞب ٚ ٟ٘بد ٞبی

 (.1391)ٕٔٔبس ٚ ٕٞىبساٖ،  آٚسدٜ ا٘ذ

پیـشفت تحلیّی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚ ثشسػی ٓٛأُ ٔٛثش ثٝ آٖ ٔٛهٛٓی ٟٔٓ اػت وٝ ثخؾ ٌؼتشدٜ ای اص پظٚٞؾ ٞبی ّْٓٛ 

ی ػٙدؾ تشثیتی سا ثٝ خٛد اختلبف دادٜ اػت. دس ػبختبسٞبی تشثیتی ٚ آٔٛصؿی پیـشفت تحلیّی ٔٔیبسی اػت وٝ ثشا

 (.1393)ٔٛٔٙی ٟٕٔٛئی ٚ خالِی ثبسصاسی،  ٔیضاٖ دػت یبثی ثٝ ٞذف ٞبی تشثیتی دس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت

ٚاهح اػت دس دٚسٜ ای وٝ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ٘ٛیٗ اص یبدٌیشی تّفیمی ثٟشٜ ٔی ثشد ٚ اص أىب٘بت ٚ ٔٙبثْ صیبدی ثشای آػبٖ 

صٔیٙٝ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ دسػی ٚ تحلیّی وٕه ٔی ٌیشد، ٕ٘ی تٛاٖ اص ثٝ ػبختٗ یبدٌیشی ٚ پیـشفت تحلیّی دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس 

وبسٌیشی ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی دس أش آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ثٝ ٓٙٛاٖ یىی اص اثضاسٞبی ٟٔٓ ٚ اثشثخؾ دس تؼشیْ ٚ تؼٟیُ یبدٌیشی 

 (.1394)ٔٛحذی ٚ ٕٞىبساٖ،  تّفیمی چـٓ پٛؿی وشد

، اختٕبٓی ٚ شخٛسداسی اص ػالٔت فیضیىی، سٚا٘یحمٛق ثـش اػت ٚ ثثٟذاؿت ٚ ػالٔت یىی اص اسوبٖ اػبػی دس ِ٘بْ 

ٔٔٙٛی وٝ ثبیذ ثشای ٕٞٝ دس دػتشع ثبؿذ حك تٕبْ افشاد ثـش اػت. ثشخٛسداسی اص خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ثب ٞذف استمبء، 

 (.1394ٚ ٕٞىبساٖ،  )ٓجبػی ٔحٕٛد حفَ ٚ تبٔیٗ ػالٔت افشاد یىی اص اسوبٖ ٟٔٓ پیـشفت ٞش خبٔٔٝ ای سا تـىیُ ٔی دٞذ

ػالٔتی داسای اثٔبد ٔختّف خؼٕی، سٚا٘ی، سٚحی، ٓبًفی ٚ اختٕبٓی ٔی ثبؿذ وٝ ثٔذ ثذ٘ی ٚ خؼٕب٘ی ػالٔت سا ثٝ ّٓت 

ایٗ وٝ داَ ثش ّٕٓىشد وبُٔ آوبی ثذٖ ثٝ كٛست ٘شٔبَ اػت سا اص ٕٞٝ آػبٖ تش ٔی تٛاٖ دسن وشد،ثب ایٗ ٚخٛد ٓٛأُ ثؼیبس 

 – بثیش لشاس ٔی دٞٙذ وٝ ٟٔٓ تشیٗ آٖ ٞب ٚساثت، ٔحیي صیؼت، ػجه ص٘ذٌی، ٚهٔیت التلبدیصیبدی ػالٔت سا تحت ت

 (.1392ثیبتیب٘ی ٚ ٕٞىبساٖ، اوجشی ) دسٔب٘ی، ایٙتش٘ت ٚ ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٚ ... اػت - اختٕبٓی، خذٔبت ثٟذاؿتی

ب٘ی كٛست ٔی پزیشد. ؿجىٝ ٞبی یىی اص ٚیظٌی ٞبی ثشخؼتٝ استجبًبت دس د٘یبی ٔٔبكش ایٗ اػت وٝ دس ٔمیبػی خٟ

اختٕبٓی ٔدبصی ثٝ ٓٙٛاٖ یىی اص خذیذتشیٗ ٚ ٟٔٓ تشیٗ فٙبٚسی ٞبی استجبًی اسائٝ دٞٙذٌبٖ فوبی خٟب٘ی دس حٛصٜ ٞبی 

ٔتٔذد التلبدی، اختٕبٓی، فشٍٞٙی ٚ ػیبػی ٞؼتٙذ وٝ ثٝ وبسثشاٖ ثشای حفَ سٚاثي اختٕبٓی ٔٛخٛد، دٚػتبٖ خذیذ، تغییش 

ب ٚ ؿشیه ٚ ػٟیٓ ؿذٖ دس تدشثٝ ٞب وٕه ٔی وٙٙذ ٚ صٔیٙٝ ٓوٛیت، فٔبِیت ٚ ٔـبسوت ٞذفٕٙذ وبسثشاٖ سا ٚ تىبُٔ ػبیت ٞ

 (.2010، 1)ٔبػبسی فشاٞٓ ٔی آٚس٘ذ

ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی، یىی اص ٟٔٓ تشیٗ ٚ ٔٛفك تشیٗ ثش٘بٔٝ ٞبی ایٙتش٘ت ٔی ثبؿذ ؿجىٝ ٞبیی اص خّٕٝ فیغ ثٛن، تٛییتش، 

ٚ... اص خّٕٝ ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی ٞؼتٙذ وٝ دس ٔذت صٔبٖ وٛتبٞی ثٝ ػشٓت سؿذ وشدٜ ا٘ذ ٚ ٚاتغ اح، ٚایجش، تٍّشاْ 

 (.1395)أبٔی سیضی،  سٚص ثٝ سٚص ٔیبٖ افشاد ٔحجٛثیت ثیـتشی پیذا ٔی وٙٙذ

ٙٛٓی سا ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ثٝ دٜ ٞب ٞضاس ٘فش اص ٔشدْ اخبصٜ ٔی دٞٙذ وٝ فٔبِیت ٞبی حشفٝ ای، آٔٛصؿی ٚ اختٕبٓی ٔت

دس خب٘ٝ، خبٔٔٝ ٚ دیٍش ٔٛلٔیت ٞبی اختٕبٓی ا٘دبْ دٞٙذ ٚ ثٝ اًالٓبت ٟٕٔی دس صٔیٙٝ آٔٛصؽ، ػالٔت، تغزیٝ، داسٚ، ٔمشسات 

 60ٚ... ثب تبویذ خبف ثش خٙجٝ ٞبی ػالٔت ٕٓٛٔی ثٝ خلٛف دس صٔیٙٝ پضؿىی ٚ دسٔبٖ دػت پیذا وٙٙذ. ثٝ ٓٙٛاٖ ٔثبَ 

اختٕبٓی سا ثب ٞذف ٞبی حشفٝ ای اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ ٚ دسٔبٖ ٚ تدشثٝ ٞبی خٛد سا دس ٔٛسد دسكذ اص پضؿىبٖ دس آٔشیىب ؿجىٝ 

 (.1391)ثیبتیب٘ی ٚ ٕٞىبساٖ،  ثیٕبسی ٞبی ٔـبثٝ ٚ خبف ثب ٕٞىبساٖ خٛد سد ٚ ثذَ ٔی وٙٙذ

سیضی خٟت صٔیٙٝ ػالٔت ٕٓٛٔی ؿٙبخت ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔٛثش ثش ػالٔت دا٘ـدٛیبٖ أىبٖ پیؾ ثیٙی ٚ ثش٘بٔٝ دس 

وٕه ثٝ تبٔیٗ ثٟذاؿت سٚا٘ی آ٘بٖ سا فشاٞٓ ٔی وٙذ. اص ًشفی ایٗ أش ثٝ دػت ا٘ذس وبساٖ آٔٛصؽ ٓبِی وٕه ٔی وٙذ تب ثب 

ثؼي ٚ تٛػٔٝ ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی، ٔشاوض ٚ وّیٙیه ٞبی خذٔبتی ٔـبٚسٜ، سٚاٖ دسٔب٘ی ٚ ٔذدوبسی ٚ اسائٝ ثیـتش خذٔبت 

اختٕبٓی وٝ ٌبٜ حتی ٌشیجبٍ٘یش ثبٞٛؽ تشیٗ ٚ خالق  - ٌی اص ؿیّٛ ٘بساحتی ٞبی سٚا٘یسفبٞی ٚ ثٟذاؿتی ٚ ٟٔبست ٞبی ص٘ذ

 (.1389)حبتٕی،  تشیٗ دا٘ـدٛیبٖ ٔی ؿٛد خٌّٛیشی وٙٙذ

ثش ٕٞیٗ اػبع ثش٘بٔٝ سیضاٖ خٛأْ تٛػٔٝ یبفتٝ تالؽ ٔی وٙٙذ وٝ ٔیضاٖ ػالٔت ٕٓٛٔی افشاد خٛأْ خٛد سا استمبء 

ثخـٙذ ٚ یىی اص ساٜ ٞبی استمبء ػالٔت ٕٓٛٔی، ثٟجٛد ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٚ استجبًی آ٘بٖ ٔی ثبؿذ. ثشسػی إٞیت ؿجىٝ 

ی آٖ ثش ػالٔت ٕٓٛٔی خٛا٘بٖ، ٔی تٛا٘ذ ٔبْ٘ اص ٌؼتشؽ آػیت ٞبی ٞبی استجبًی اختٕبٓی ػبص٘ذٜ ٚ دأٙٝ تبثیش ٌزاس
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اختٕبٓی ثیـتش دس خبٔٔٝ ؿٛد. تب وٖٙٛ دس ٔٛسد ٚهٔیت تبثیش ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ثش ػالٔت ٕٓٛٔی خٛا٘بٖ تحمیمبت وٕی 

الٔت ٕٓٛٔی افشاد اص كٛست ٌشفتٝ اػت. ثٙبثشایٗ ٔیضاٖ تبثیشٌزاسی ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ثٝ ٓٙٛاٖ یه ٓبُٔ تٔییٗ وٙٙذٜ ػ

 (.1389)حبتٕی،  ٔجبحثی اػت وٝ دس تحمیك حبهش ثٝ ٓٙٛاٖ یىی اص دٚ ٔٛهّٛ اكّی ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌشفتٝ اػت

تبثیش اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی ثش پیـشفت تحلیّی »( دس پظٚٞؾ خٛد تحت ٓٙٛاٖ 1395أبٔی سیضی )

دٖ صٔبٖ ثیؾ اص حذ دس ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی ثبٓث وبٞؾ ػبٓبت ثٝ ایٗ ٘تیدٝ سػیذ وٝ ػپشی وش« دا٘ـدٛیبٖ

 ٌٔبِٔٝ ٚ خؼتٍی دا٘ـدٛیبٖ دس والع ٔی ؿٛد. ثٙبثشایٗ وبٞؾ پیـشفت تحلیّی سا دس پی داسد.

ساثٌٝ ثیٗ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی تّفٗ ٕٞشاٜ ثب إٞبَ »( دس تحمیمی ثب ٓٙٛاٖ 1395ػّیٕب٘ی ٚ ٕٞىبساٖ )

ثٝ ایٗ ٘تیدٝ سػیذ٘ذ وٝ ٔیضاٖ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی « ی تحلیّی، احؼبع تٟٙبیی ٚ ػالٔت سٚاٖ دا٘ؾ آٔٛصاٖوبس

ٔدبصی ثب إٞبَ وبسی ٚ احؼبع تٟٙبیی ساثٌٝ ٔؼتمیٓ ٚ ثب ػالٔت سٚاٖ ساثٌٝ ٔٙفی داسد. ٞٓ چٙیٗ ٔتغییشٞبی إٞبَ وبسی 

 اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی ٔدبصی تّفٗ ٕٞشاٜ سا پیؾ ثیٙی ٔی وٙذ.تحلیّی، احؼبع تٟٙبیی ٚ ػالٔت سٚاٖ ٔیضاٖ 

ثشسػی ػالٔت سٚا٘ی ٚ ٔـىالت سفتبسی دس دا٘ؾ آٔٛصاٖ اػتفبدٜ وٙٙذٜ اص ؿجىٝ ٞبی »( دس تحمیمی ثب ٓٙٛاٖ 1395فمیٝ )

ی دس خٌش اػت وٝ ثٝ ایٗ ٘تیدٝ سػیذ وٝ ػالٔت سٚا٘ی دا٘ؾ آٔٛصاٖ اػتفبدٜ وٙٙذٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبص« اختٕبٓی

ثٝ تشتیت ٔؼتٔذ ؿىبیت ٞبی خؼٕب٘ی، افؼشدٌی، ٔـىُ دس ّٕٓىشد اختٕبٓی ٚ اهٌشاة ٞؼتٙذ ٕٞچٙیٗ ٔـىالت سفتبسی 

دسٚ٘ی ػبصی دس دا٘ؾ آٔٛصاٖ اػتفبدٜ وٙٙذٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی ٚخٛد داسد وٝ ثٝ تشتیت ٔؼتٔذ ٌٛؿٝ 

 ؼٕب٘ی ٔی ؿٛ٘ذ. ثٙبثشایٗ تٛخٝ ٚیظٜ ٔؼئِٛیٗ ثٝ ایٗ ٔؼبِٝ هشٚسی اػت. ٌیشی/افؼشدٌی، اهٌشاة/افؼشدٌی، ٚ ؿىبیبت خ

تبثیش ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی ثش پیـشفت تحلیّی ٚ یبدداسی »( دس پظٚٞـی ثب ٓٙٛا1395ٖٔبِٕیش ٚ ٕٞىبساٖ )

بدٜ اص ؿجىٝ ٞبی ثٝ ایٗ ٘تبیح سػیذ٘ذ: ٘تبیح پظٚٞؾ ٘ـبٖ داد وٝ اػتف« دا٘ـدٛیبٖ پشػتبسی دس آٔٛصؽ صثبٖ اٍّ٘یؼی

اختٕبٓی ٔدبصی ٔٛخت افضایؾ ٔیضاٖ پیـشفت تحلیّی ٚ یبدداسی دس دا٘ـدٛیبٖ پشػتبسی دس آٔٛصؽ صثبٖ اٍّ٘یؼی ؿذٜ 

دا٘ـدٛیبٖ پشػتبسی  ٓبُٔ تبثیش ٌزاس ؿجىٝ اختٕبٓی ٔدبصی تٍّشاْ ثش ثٟجٛد پیـشفت تحلیّی ٚ یبدداسی صثبٖ اٍّ٘یؼی ;اػت

ّی ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی چٖٛ تٔبّٔی ثٛدٖ، ٔـبسوتی ثٛدٖ، أىبٖ اػتفبدٜ اص چٙذ سػب٘ٝ ای ٚ سا ٔی تٛاٖ دس ٚیظٌی ٞبی اك

ٟٔٓ تش اص ٕٞٝ ٔجتٙی ثش سٚیىشد ػبص٘ذٜ ٌشایی ایٗ سػب٘ٝ آٔٛصؿی دا٘ؼت. دس ٔحیي ٔجتٙی ثش سٚیىشد ػبص٘ذٜ ٌشایی 

ٛد پیـشفت تحلیّی ٚ یبدداسی آٖ ٞب دس دا٘ـدٛیبٖ خٛد ٔؼئَٛ یبدٌیشی خٛد ٞؼتٙذ، فٔبَ ا٘ذ ٚ ٕٞیٗ ٓٛأُ ٔٛخت ثٟج

 یبدٌیشی ٔی ٌشدد.-فشایٙذ یبدداسی

ثشسػی ساثٌٝ ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی فشدی ثب ػالٔت اختٕبٓی »( دس پظٚٞـی ثب ٓٙٛاٖ 1394ا٘تِبٔی ثیبٖ ٚ لذػی ٔحمش )

استجبى ؿجىٝ ای خٛا٘بٖ ثب ٚ ٔٙبثْ حٕبیت اختٕبٓی ؿجىٝ ٞب ، ثیٗ ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓیثٝ ایٗ ٘تیدٝ سػیذ٘ذ وٝ « خٛا٘بٖ

ثٝ اثجبت سػیذ ٚ دس تحّیُ سٌشػیٛ٘ی ٔتغیشٞبی ٚاسد ؿذٜ دس ٔذَ تٛا٘ؼتٝ ٔیضاٖ ػالٔت اختٕبٓی آ٘بٖ استجبى ٔٔٙبداس آٔبسی 

ٔتغیش ، دسكذ تغییشات ٚاسیب٘غ ٔتغیش ػالٔت اختٕبٓی خٛا٘بٖ سا تجییٗ وٙٙذ وٝ لٛی تشیٗ پیؾ ثیٙی وٙٙذٜ 27ا٘ذ دس حذٚد 

 استجبى ؿجىٝ ای ثٛدٜ اػت. 

ىٝ ٞبی اختٕبٓی ثش پیـشفت تحلیّی دا٘ـدٛیبٖ تبثیش ػبیت ٞبی ؿج»( دس تحمیك خٛد تحت ٓٙٛاٖ 2016فٛسی )

ثٝ ایٗ ٘تیدٝ سػیذ وٝ ػبیت ٞبی ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٞیچ تبثیشی ثش « ٟٔٙذػی دا٘ـٍبٜ ٔبیذٌٚٛسی، ایبِت ثش٘ٛ، ٘یدشیٝ

 پیـشفت تحلیّی دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍبٜ ٔبیذٌٚٛسی ٘ذاسد.

شات ػبیت ٞبی ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ثش دا٘ـدٛیبٖ ٌٔبِٔٝ تبثی»( دس پظٚٞؾ خٛد تحت ٓٙٛاٖ 2016ٔبدیب ٚ ٕٞىبساٖ )

ثٝ ایٗ ٘تیدٝ سػیذ٘ذ وٝ دا٘ـدٛیب٘ی وٝ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی اػتفبدٜ ٔی وشد٘ذ ّٕٓىشد « دا٘ـىذٜ پضؿىی

 تحلیّی هٔیف تشی ثٝ ٘ؼجت ػبیشیٗ وٝ اػتفبدٜ ٕ٘ی وشد٘ذ داؿتٙذ.

جىٝ ٞبی اختٕبٓی ثش ػالٔت سٚاٖ ٚ پیـشفت تحلیّی دا٘ؾ ٌٔبِٔٝ اثشات ؿ»( دس تحمیك خٛد ثب ٓٙٛاٖ 2015ٔبِیٍب )

ثٝ ایٗ ٘تیدٝ سػیذ وٝ تبثیش ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی ثش ػالٔت سٚاٖ ٚ پیـشفت تحلیّی دا٘ؾ « آٔٛصاٖ دثیشػتب٘ی

 آٔٛصاٖ دثیشػتب٘ی دس حذ ٔتٛػي اػت ٚ ثشای اػتفبدٜ ثٟتش اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ثبیذ ٚهْ ٔٛخٛد ثٟجٛد یبثذ.
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ٌفت ٚ ٌٛی آ٘الیٗ ثٝ ٓٙٛاٖ یه اػتشاتظی دس والع ٞبی »( دس پظٚٞؾ خٛد ثب ٓٙٛاٖ 2015ـبِی ٚ ٕٞىبساٖ )ٔت

ثٝ ایٗ ٘تیدٝ سػیذ٘ذ ٌٔبِٔبت آٖ ٞب ٘ـبٖ داد وٝ اص ٌفت ٚ ٌٛی آ٘الیٗ ثٝ ٓٙٛاٖ یه اػتشاتظی دس آٔٛصؽ اػتفبدٜ «دسع

تیدٝ تحمیك ٌٛیبی تفبٚت یبدٌیشی آٖ ٞب ثب افشادی ثٛد وٝ ایٗ ؿذ ٚ دا٘ـدٛیبٖ ٔی تٛا٘ؼتٙذ ثب یىذیٍش ٌفت ٚ ٌٛ وٙٙذ. ٘

 أىبٖ ثشایـبٖ ٚخٛد ٘ذاؿت.

ثٝ ایٗ ٘تیدٝ «اػتفبدٜ اص سػب٘ٝ ٞبی اختٕبٓی دس آٔٛصؽ پضؿىی»( دس پظٚٞـی ثب ٓٙٛاٖ 2013وشیؼتیٗ ٚ ٕٞىبساٖ )

 ٘ٛؿتبسی ؿٛد. ٟٔبست ٞبی سػیذ٘ذ وٝ ثٝ وبسٌیشی ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔی تٛا٘ذ ٔٛخت ثٟجٛد دا٘ؾ، ٍ٘شؽ ٚ

دس صٔیٙٝ آٔٛصؿی خٙجٝ ٞبی ٔثجت ػبیت ٞبی ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٚ اػتفبدٜ اص آٖ ٞب دس حبَ آؿىبس ؿذٖ اػت. دا٘ؾ 

آٔٛصاٖ ٞٓ اوٖٙٛ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ثٝ ٓٙٛاٖ وٕه ثٝ تحلیالت خٛد دس وبسٞبی ا٘فشادی ٚ ٌشٚٞی اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ. 

ثٝ اًالّ سػب٘ی ٔحذٚد ٕ٘ی ؿٛد ٚ ٔی تٛاٖ آٔٛصؽ ٔجتٙی ثش ؿجىٝ سا دس ایٗ ػبیت ٞب ًشح سیضی  وبسوشد ایٗ ؿجىٝ ٞب تٟٙب

وشد. ثٔوی اص ٔذاسع اص ایٗ ػبیت ٞب دس فٔبِیت ٞبی والػی اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ ٚ ّٕٔٔبٖ ثب ایدبد ٌشٜٚ ٞبی والػی دس ایٗ 

 سٜ ٔٛهٛٓبت دسػی ثب دیٍش ٕٞىالػبٖ ثٝ اؿتشان ثٍزاس٘ذػبیت ٞب دا٘ؾ آٔٛصاٖ سا تـٛیك ٔی وٙٙذ تب اًالٓبت خٛد سا دسثب

 (.1394)صاسٓی صٚاسوی ٚ لشثب٘ی، 

أشٚصٜ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ثٝ ٓٙٛاٖ یه اثضاس ٔحجٛة ٚ تبثیشٌزاس دس ثشلشاسی استجبًبت اختٕبٓی ٔجذَ ؿذٜ 

ٟشٜ ٔی ٌیشد ٚ اص أىب٘بت ٚ ٔٙبثْ صیبدی ثشای اػت. ٚاهح اػت دس دٚسٜ ای وٝ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ٘ٛیٗ اص یبدٌیشی تّفیمی ث

آػبٖ ػبختٗ یبدٌیشی ٚ پیـشفت تحلیّی وٕه ٔی ٌیشد، ٕ٘ی تٛاٖ اص ثٝ وبسٌیشی ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی دس أش آٔٛصؽ ٚ 

پشٚسؽ ثٝ ٓٙٛاٖ یىی اص اثضاسٞبی ٟٔٓ ٚ اثشثخؾ دس تؼشیْ ٚ تؼٟیُ یبدٌیشی ٚ پیـشفت تحلیّی چـٓ پٛؿی وشد. خلٛكب 

 الجبَ ٕٓٛٔی ٚ ٓاللٝ ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ خٛا٘بٖ سا ثٝ اػتفبدٜ اص ایٗ ؿجىٝ ٞب ٔذ ِ٘ش لشاس دٞیٓ، ایٗ إٞیت دٚ چٙذاٖ خٛاٞذ ؿذاٌش 

 (.1394)ٔٛحذی ٚ ٕٞىبساٖ، 

٘تبیح ایٗ تحمیك اص آٖ خٟت إٞیت داسد وٝ تٛخٝ ثٝ تبثیشات ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی دس پیـشفت تحلیّی ٚ ػالٔت ٕٓٛٔی 

اػبػی اػت. ٘تبیح ایٗ تحمیك ٘ـبٖ خٛاٞذ داد وٝ آیب تبثیشات ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔی تٛا٘ذ ثبٓث افضایؾ  دا٘ـدٛیبٖ أشی

پیـشفت تحلیّی ٚ یب افضایؾ ػالٔت ٕٓٛٔی داؿدٛیبٖ دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس صاٞذاٖ ؿٛد یب خیش ٕٞچٙیٗ ٘تبیح ایٗ تحمیك اص آٖ 

ٖ ػالٔت ٚ حتی خٛد دا٘ـدٛیبٖ لشاس ش٘بٔٝ سیضاٖ آٔٛصؿی، وبسؿٙبػبخٟت إٞیت داسد وٝ ٔی تٛا٘ذ ٔٛسد اػتفبدٜ اػبتیذ، ث

 ثٍیشد.

 ثب تٛخٝ ثٝ ٌٔبِت فٛق اٞذاف اػبػی تحمیك ٓجبستٙذ اص:

 ثشسػی ٔیضاٖ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی تٛػي دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس ٚاحذ صاٞذاٖ -1

 دٛیبٖ دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس ٚاحذ صاٞذاٖثشسػی ّ٘ٛ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی تٛػي دا٘ـ -2

 ستجٝ ثٙذی ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی اص ِحبٍ ٔیضاٖ اػتفبدٜ دس دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس ٚاحذ صاٞذاٖ -3

 ٔمبیؼٝ ٔیضاٖ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی دس ثیٗ دا٘ـدٛیبٖ دختش ٚ پؼش دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس ٚاحذ صاٞذاٖ -4

 ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی دس ثیٗ دا٘ـدٛیبٖ دختش ٚ پؼش دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس ٚاحذ صاٞذأٖمبیؼٝ ّ٘ٛ اػتفبدٜ اص  -5

 ساثٌٝ ثیٗ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٚ پیـشفت تحلیّی دس ثیٗ دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس ٚاحذ صاٞذاٖ تٔییٗ -6

تحلیّی دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس ٚاحذ  ساثٌٝ ثیٗ اػتفبدٜ اص وب٘بَ ٞب ٚ ٌشٜٚ ٞبی ّٕٓی ٚ دسػی دس پیـشفت تٔییٗ .6-1

 صاٞذاٖ

دس پیـشفت تحلیّی دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس  ساثٌٝ ثیٗ آٔٛصؽ ٚ اسصؿیبثی اص ًشیك ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی تٔییٗ .6-2

 ٚاحذ صاٞذاٖ

ا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍبٜ پیبْ لیّی دتحٞبی اختٕبٓی دسپیـشفتٗ استجبى ثبدا٘ـدٛیبٖ تشْ ثبال اصًشیك ؿجىٝساثٌٝ ثی تٔییٗ .6-3

 صاٞذاٖ٘ٛسٚاحذ

دا٘ـٍبٜ پیبْ لیّی دا٘ـدٛیبٖپیـشفت تحٞبی اختٕبٓی دسٞب اصًشیك ؿجىٝساثٌٝ ثیٗ تٔبُٔ دسػی ثبٕٞىالػی تٔییٗ .6-4

 صاٞذاٖ٘ٛسٚاحذ
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٘ٛس ٚاحذ  ساثٌٝ ثیٗ استجبى ٔؼتٕش اص ًشیك ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی دس پیـشفت تحلیّی دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍبٜ پیبْ تٔییٗ .6-5

 صاٞذاٖ

 ساثٌٝ ثیٗ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٚ ػالٔت ٕٓٛٔی دس ثیٗ دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس ٚاحذ صاٞذاٖ تٔییٗ -7

ػالٔت ٕٓٛٔی دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس شات اصًشیك ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی دسِ٘ٞب ٚساثٌٝ ثیٗ ثیبٖ آصادا٘ٝ ایذٜ تٔییٗ .7-1

 ٚاحذ صاٞذاٖ

یبٖ دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس ػالٔت ٕٓٛٔی دا٘ـدٛسٔدشة ثٝ ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی دساثٌٝ ثیٗ اػتفبدٜ اصٔـبٚساٖ آٌبٜ ٚ ٔییٗت .7-2

 ٚاحذ صاٞذاٖ

 

 روش تحقیق

ثب تٛخٝ ثٝ ٌؼتشؽ سٚص افضٖٚ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی دس ثیٗ افشاد خبٔٔٝ ثٝ خلٛف دا٘ـدٛیبٖ ِزا ٘یبص 

اص هشٚسیبت ٔی ثبؿذ. ٞذف ایٗ پظٚٞؾ ثشسػی ساثٌٝ ثیٗ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی دس افضایؾ  ثٝ پظٚٞؾ دس ایٗ صٔیٙٝ

سٚؽ ا٘دبْ پظٚٞؾ تٛكیفی اص  پیـشفت تحلیّی ٚ ػالٔت ٕٓٛٔی دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس ؿٟشػتبٖ صاٞذاٖ ٔی ثبؿذ.

٘فش  3000ٍبٜ پیبْ ٘ٛس ؿٟشػتبٖ صاٞذاٖ ثب خٕٔیت ّ٘ٛ ٕٞجؼتٍی ٔی ثبؿذ. خبٔٔٝ آٔبسی ایٗ پظٚٞؾ وّیٝ دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـ

اػت وٝ ثٝ سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘فش( 197٘فش ٚ پؼش  143)دختش ٘فش  340ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبسی ٘فش( ٔی ثبؿذ.  1740٘فش ٚ پؼش  1260)دختش 

، اسددٚ پشػـٙبٔٝ وبٔال اػتب٘ذ داسایدس سٚؽ ٔیذا٘ی ٌیشی تلبدفی خٛؿٝ ای ا٘تخبة ؿذٜ ا٘ذ. اثضاس ٌشدآٚسی اًالٓبت 

 دس اختالَ، خٛاة دس اختالَ ٚ اهٌشاثی ٓالئٓ، خؼٕب٘ی ٓالئٓٚ چٟبس ِٔٛفٝ  88/0ثب پبیبیی )ػالٔت ٕٓٛٔی ٌّذثشي ٚ ٞیّش 

 ثیٚ  ثیشٚ٘ی اٍ٘یضؽ، دسٚ٘ی اٍ٘یضؽٚ ػٝ ِٔٛفٝ  88/0( ٚ )اٍ٘یضٜ پیـشفت ٚاِشیٙذ ثب پبیبیی افؼشدٌی ٓالئٓٚ  اختٕبٓی وبسوشد

( ٔی ثبؿٙذ. دادٜ ٞب دس دٚ ػٌح تٛكیفی 87/0( ٚ یه پشػـٙبٔٝ ٔحمك ػبختٝ )ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ثب پبیبیی اٍ٘یضٌی

 tته ٕ٘ٛ٘ٝ ای ٚ  t)خذَٚ تٛصیْ فشاٚا٘ی، دسكذ فشاٚا٘ی ٚ تشػیٓ ٕ٘ٛداس( ٚ اػتٙجبًی )هشیت ٕٞجؼتٍی پیشػٖٛ، آصٖٔٛ ٞبی 

٘تبیح پظٚٞؾ حبوی اص  ٔٛسد تدضیٝ ٚ تحّیُ لشاس ٌشفتٝ اػت. SPSS 24 ٔؼتمُ ٚ آصٖٔٛ ٕٞخٛا٘ی وب( ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ افضاس

آٖ اػت وٝ ثیٗ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی دس افضایؾ پیـشفت تحلیّی دا٘ـدٛیبٖ ساثٌٝ ٔثجت ٚ ٔٔٙبداسی ٚخٛد داسد 

 ی ٚخٛد داسد.ٕٞچٙیٗ ثیٗ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی دس افضایؾ ػالٔت ٕٓٛٔی ٕٞجؼتٍی ٚ ساثٌٝ ٔٔٙبداس

 

 یافته ها

 توصیفی و تحلیل اطالعاتتجزیه 

 فشاٚا٘ی دسكذی پبػخٍٛیبٖ تٛصیْ: 1خذَٚ ؿٕبسٜ 

 درصذ فراياوی فراياوی متغیر 

 جىسیت
 1/42 143 دختش

 9/57 197 پؼش

 يضعیت تاَل
 6/82 281 ٔدشد

 4/17 59 ٔتبُٞ

 سه

20-17 95 9/27 

24-21 167 49 

28-25 62 2/18 

 8/4 16 28ثبالتش اص 

 رشتٍ تحصیلی

 2/8 28 ٔذیشیت

 8/6 23 اِٟیبت

 7/9 33 ادثیبت فبسػی
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 2/8 28 صثبٖ اٍّ٘یؼی

 5/8 29 حمٛق

 6/12 43 سٚا٘ـٙبػی

 9/10 37 خغشافیب

 8/16 57 ّْٓٛ تشثیتی

 7/9 33 حؼبثذاسی

 5/8 29 دیٍش سؿتٝ ٞب

 100 340 خْٕ 
 

دس دا٘ـدٛیبٖ  سؿتٝ تحلیّیٚ  ػٗ، ٚهٔیت تبُٞ، تٛصیْ فشاٚا٘ی پبػخٍٛیبٖ سا ثش حؼت خٙؼیت 1خذَٚ ٚ ٕ٘ٛداس ؿٕبسٜ 

، دس ٔتغیش ٔشثٛى ثٝ ٌضیٙٝ پؼشدس ٔتغیش خٙؼیت دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس ؿٟشػتبٖ صاٞذاٖ ٘ـبٖ ٔی دٞذ. وٝ ثیـتشیٗ فشاٚا٘ی 

ػبَ ٚ دس ٔتغیش سؿتٝ تحلیّی ٔشثٛى ثٝ سؿتٝ  21-24ٔشثٛى ثٝ ػٗ  ٚهٔیت تبُٞ ٔشثٛى ثٝ ٌضیٙٝ ٔدشد، دس ٔتغیش ػٗ

 ٔی ثبؿذ. سٚا٘ـٙبػی

 

 استنباطی تجزیه و تحلیل اطالعات

پیشرفت تحصیلی ي سالمت عمًمی داوشجًیان داوشگاٌ پیام  با: بیه استفادٌ از شبکٍ َای اجتماعی فرضیٍ اصلی

 اَذان رابطٍ معىاداری يجًد دارد.وًر ز

پیـشفت تحلیّی ٚ ػالٔت  ثباػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی : ٘تبیح هشیت ٕٞجؼتٍی پیشػٖٛ ثیٗ 2خذَٚ ؿٕبسٜ 

 ٕٓٛٔی

 ٔتغیش
 ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی

 ػٌح ٔٔٙبداسی ٔمذاس هشیت ٕٞجؼتٍی

 0.001 527/0** پیـشفت تحلیّی

 0.001 235/0** ػالٔت ٕٓٛٔی
 

ٔی ثبؿذ وٝ  235/0 ٚ 527/0 ثشاثش ثب پیـشفت تحلیّی ٚ ػالٔت ٕٓٛٔیثب هشیت ٕٞجؼتٍی ثیٗ ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی 

ایٗ هشایت ٕٞجؼتٍی ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٕٞجؼتٍی ٔثجت ٚ دسكذ ٔٔٙبداس اػت.  99إًیٙبٖ دس ػٌح  آٖ اػت وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ

 ٔٔٙبداس ٔیبٖ ٔتغیشٞبی ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی، ػالٔت ٕٓٛٔی ٚ پیـشفت تحلیّی اػت. 

زاَذان از سطح متًسط : میاوگیه استفادٌ از شبکٍ َای اجتماعی در داوشجًیان داوشگاٌ پیام وًر 1 فرضیٍ شمارٌ

 باالتر است.

 ته ٕ٘ٛ٘ٝ ای دس استجبى ثب ٚهٔیت ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی   t٘تبیح آصٖٔٛ: 3 خذَٚ ؿٕبسٜ

 ػٌح ٔٔٙی داسی دسخٝ آصادی Test value T ا٘حشاف ٔٔیبس ٔیبٍ٘یٗ تٔذاد ٔتغیش

ٞبی ؿجىٝ 

 اختٕبٓی
340 90/238 99/30 5/197 63/24 339 000/0 

( ثٝ دػت آٔذٜ اص ٔیبٍ٘یٗ آصٖٔٛ 99/30ٚ ا٘حشاف ٔٔیبس )( 90/238٘تبیح خذَٚ حبوی اص آٖ اػت وٝ ٔیبٍ٘یٗ )

ثٝ دػت آٔذٜ  tدسكذ ٔٔٙبداس ٔی ثبؿذ. ٚ ٕٞچٙیٗ ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ  95(ثضسٌتش اػت ٚ ایٗ تفبٚت ثٝ احتٕبَ 5/197)

( ثضسٌتش ٔی ثبؿذ، ِزا ثٝ ِحبٍ آٔبسی تفبٚت 96/1ثحشا٘ی خذَٚ ) tدسكذ اص  95دس ػٌح  339( ثب دسخٝ آصادی 63/24)

ٔـبٞذٜ ؿذٜ ٔٔٙبداس ٔی ثبؿذ ٚ ٔی تٛاٖ چٙیٗ ٘تیدٝ ٌیشی وشد وٝ ٚهٔیت اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ثبالتش اص ػٌح 

 ٔتٛػي ٚ دس ػٌح خٛثی ٔی ثبؿذ.
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: وًع استفادٌ از شبکٍ َای اجتماعی در بیه داوشجًیان داوشگاٌ پیام وًر شُرستان زاَذان 2فرضیٍ شمارٌ 

 تفايت معىی داری دارد.

 ثش حؼت ّ٘ٛ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓیفشاٚا٘ی  تٛصیْ: 4خذَٚ ؿٕبسٜ 

 دسكذ فشاٚا٘ی فشاٚا٘ی ّ٘ٛ اػتفبدٜ

 4/27 93 ػشٌشٔی

 2/23 79 حفَ سٚاثي

 1/17 58 خؼت ٚ خٛی اًالٓبت

 9/20 71 ٚلت ٌزسا٘ی

 5/11 39 دسیبفت اخجبس ٚ اًالّ سػب٘ی

 100 340 خْٕ

٘ـبٖ ٔی دٞذ ثیـتشیٗ ّ٘ٛ اػتفبدٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسد ثشسػی ثٝ تشتیت ستجٝ ٞبی اَٚ تب ػْٛ ٔشثٛى ثٝ ػشٌشٔی ٘تبیح خذَٚ 

دسكذ( ٚ وٕتشیٗ اػتفبدٜ ٔشثٛى ثٝ دسیبفت اخجبس ٚ اًالّ  9/20دسكذ( ٚ ٚلت ٌزسا٘ی ) 2/23دسكذ(، حفَ سٚاثي ) 4/27)

دسكذ( ّ٘ٛ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی  1/17دسكذ( دس ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ثٛدٜ اػت، ٕٞچٙیٗ حذٚد ) 5/11سػب٘ی )

 تٛػي دا٘ـدٛیبٖ ٔشثٛى ثٝ خؼت ٚ خٛی اًالٓبت ثٛدٜ اػت.
 

ی اجتماعی تًسط داوشجًیان داوشگاٌ پیام وًر زاَذان دارای ايلًیت بىذی استفادٌ از شبکٍ َا:  3فرضیٍ شمارٌ 

 تفايت است.

 ثش حؼت اِٚٛیت ثٙذی ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓیفشاٚا٘ی  تٛصیْ: 5خذَٚ ؿٕبسٜ 

 دسكذ فشاٚا٘ی فشاٚا٘ی ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی

 6/45 155 تٍّشاْ

 3/20 69 ایٙؼتبٌشاْ

 9/25 88 ٚاتغ اح

 2/1 4 ٚایجش

 5/1 5 ٚی چت

 1/4 14 فیؼجٛن

 5/1 5 تٛییتش

٘ـبٖ ٔی دٞذ ثیـتشیٗ ٓوٛیت ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسد ثشسػی ثٝ تشتیت ستجٝ ٞبی اَٚ تب ػْٛ ٔشثٛى ثٝ ؿجىٝ ٞبی  ٘تبیح خذَٚ

دسكذ( ٚ وٕتشیٗ اػتفبدٜ ٔشثٛى ثٝ ؿجىٝ ٚایجش  3/20دسكذ( ٚ ایٙؼتبٌشاْ ) 9/25دسكذ(، ٚاتغ اح ) 6/45اختٕبٓی تٍّشاْ )

دسكذ دس تٛییتش ٓوٛیت  5/1دسكذ دس فیؼجٛن ٚ  1/4 دسكذ دس ٚی چت، 5/1دسكذ( ثٛدٜ اػت. هٕٗ ایٗ وٝ حذٚد  2/1)

 داؿتٝ ا٘ذ.

: میاوگیه استفادٌ از شبکٍ َای اجتماعی در بیه داوشجًیان دختر ي پسر داوشگاٌ پیام وًر 4فرضیٍ شمارٌ 

 زاَذان دارای تفايت معىی داری می باشذ.

 دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ای ٔؼتمُ پیشأٖٛ خٙؼیت ٚ ٔیضاٖ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی t٘تبیح آصٖٔٛ : 6 خذَٚ

 خٙؼیت
 ٔیضاٖ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی

 ػٌح ٔٔٙبداسی آصادی دسخٝ tٔمذاس آٔبسٜ  ا٘حشاف ٔٔیبس ٔیبٍ٘یٗ تٔذاد

 52/33 23/238 143 دختش
335/0- 339 146/0 

 09/29 38/239 197 پؼش
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ٚ ٔتغیش پؼش داسای ٔیبٍ٘یٗ  52/33ٚ ا٘حشاف ٔٔیبس  23/238٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ٔتغیش دختش داسای ٔیبٍ٘یٗ  خذَٚ٘تبیح 

 -335/0ٔی ثبؿٙذ. ٕٞچٙیٗ ؿذت ٕٞجؼتٍی ثیٗ ایٗ دٚ ٔتغیش اص ًشیك آصٖٔٛ تی ٔؼتمُ  09/29ٚ ا٘حشاف ٔٔیبس  38/239

 05/0یب ٕٞبٖ ػٌح ٔٔٙبداسی اص  sigدٞذ وٝ چٖٛ ٔمذاس سا ٘ـبٖ ٔی  146/0ٔی ثبؿذ ٚ ٕٞچٙیٗ ػٌح ٔٔٙبداسی ٔمذاس 

ثضسٌتش اػت ٔی تٛاٖ ٘تیدٝ ٌشفت وٝ دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اص ِحبٍ آٔبسی ثب یىذیٍش تفبٚت ٔٔٙبداسی ٘ذاس٘ذ ٚ فشم كفش سد ٕ٘ی ٌشدد. 

دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس  دس ٟ٘بیت ٔی تٛاٖ ایٍٙٛ٘ٝ ٌفت وٝ ٔیبٍ٘یٗ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی دس ثیٗ دا٘ـدٛیبٖ دختش ٚ پؼش

 .داسای تفبٚت ٕ٘ی ثبؿذ
 

َذان وًر زا وشجًیان دختر ي پسر داوشگاٌ پیامدار َای اجتماعی دشبکٍ استفادٌ از وًع: بیه 5 فرضیٍ شمارٌ

 يجًد دارد.داری تفايت معىی

 تٛصیْ فشاٚا٘ی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسد ثشسػی ثش حؼت ّ٘ٛ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی دس ثیٗ دا٘ـدٛیبٖ دختش ٚ پؼش :7 خذَٚ

فبدّٜ٘ٛ اػت  
 خٙؼیت

 وُ
 پؼش دختش

 93 93 36 ػشٌشٔی

 79 79 39 حفَ سٚاثي

 58 58 27 خؼت ٚ خٛی اًالٓبت

 71 71 27 ٚلت ٌزسا٘ی

 39 39 14 دسیبفت ٚ اًالّ سػب٘ی اخجبس

 340 340 143 وُ

 445/0ي سطح معىاداری ;  4ي درجٍ آزادی ;  721/3آمارٌ َمخًاوی کا ; 

٘تبیح خذَٚ حبوی اص آٖ اػت وٝ ثیٗ دختشاٖ ٚ پؼشاٖ ثش حؼت ّ٘ٛ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی تفبٚت ٔٔٙبداسی 

ٕٞخٛا٘ی وب ٘ـبٖ داد وٝ ثیٗ خٙؼیت اػت ٚ ٘تبیح آصٖٔٛ  05/0ٚخٛد ٘ذاسد ثٝ دِیُ آٖ وٝ ػٌح ٔٔٙبداسی ثضسٌتش اص 

 دا٘ـدٛیبٖ ٚ ّ٘ٛ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی تفبٚت ٔٔٙبداسی ٚخٛد ٘ذاسد
 

: بیه شبکٍ َای اجتماعی ي پیشرفت تحصیلی در داوشجًیان داوشگاٌ پیام وًر ياحذ زاَذان 6فرضیٍ شمارٌ 

 رابطٍ يجًد دارد

 اختٕبٓی ٚ پیـشفت تحلیّی٘تبیح هشیت ٕٞجؼتٍی ثیٗ ؿجىٝ ٞبی : 8خذَٚ 

 ػٌح ٔٔٙبداسی ٕٞجؼتٍی ا٘حشاف ٔٔیبس ٔیبٍ٘یٗ تٔذاد ٔتغیش

 000/0 527/0** 39/0 02/3 340 ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی

 50/0 17/3 340 پیـشفت تحلیّی

ٚ ٕٞچٙیٗ ٔتغیش  39/0ٚ ا٘حشاف ٔٔیبس  02/3٘ـبٖ ٔی دٞذ ٔتغیش ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی داسای ٔیبٍ٘یٗ  ٘تبیح خذَٚ

ٔی ثبؿٙذ. خذَٚ فٛق ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ ٕٞجؼتٍی ؿجىٝ ٞبی  50/0ٚ ا٘حشاف ٔٔیبس  17/3پیـشفت تحلیّی داسای ٔیبٍ٘یٗ 

. ِزا ثٝ ِحبٍ >01/0pدسكذ ٔٔٙی داس ٔی ثبؿذ  99 وٝ دس ػٌح إًیٙبٖ = 527/0rاختٕبٓی ٚ پیـشفت تحلیّی ثشاثش ثب 

آٔبسی ثیٗ دٚ ٔتغیش ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٚ پیـشفت تحلیّی ساثٌٝ ٔؼتمیٓ ٚ ٔٔٙبداسی ٚخٛد داسد. یٔٙی اػتفبدٜ اص ؿجىٝ 

 ٞبی اختٕبٓی ثبٓث افضایؾ پیـشفت تحلیّی دا٘ـدٛیبٖ ٔی ؿٛد.

: بیه ایجاد ي استفادٌ از کاوال َای علمی ي درسی ي پیشرفت تحصیلی در داوشجًیان داوشگاٌ 6-1فرضیٍ شمارٌ 

 پیام وًر ياحذ زاَذان رابطٍ يجًد دارد.    

 دسػی ٚ پیـشفت تحلیّید ٚ اػتفبدٜ اص وب٘بَ ٞبی ّٕٓی ٚ هشیت ٕٞجؼتٍی ثیٗ ایدب ٘تبیح :9خذَٚ 

 ػٌح ٔٔٙی داسی ٕٞجؼتٍی ٔٔیبسا٘حشاف  ٔیبٍ٘یٗ تٔذاد ٔتغیش
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 000/0 262/0** 75/0 81/2 340 اػتفبدٜ اص وب٘بَ ٞبی ّٕٓی ٚ دسػی

 50/0 17/3 340 پیـشفت تحلیّی

 75/0ٚ ا٘حشاف ٔٔیبس  81/2داسای ٔیبٍ٘یٗ  ٘ـبٖ ٔی دٞذ ٔتغیش ایدبد ٚ اػتفبدٜ اص وب٘بَ ٞبی ّٕٓی ٚ دسػی ٘تبیح خذَٚ

ٔی ثبؿٙذ. خذَٚ فٛق ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ  50/0ٚ ا٘حشاف ٔٔیبس  17/3تحلیّی داسای ٔیبٍ٘یٗ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔتغیش پیـشفت 

وٝ دس ػٌح إًیٙبٖ  r;  262/0ٚ پیـشفت تحلیّی ثشاثش ثب  هشیت ٕٞجؼتٍی ایدبد ٚ اػتفبدٜ اص وب٘بَ ٞبی ّٕٓی ٚ دسػی

ٚ  دبد ٚ اػتفبدٜ اص وب٘بَ ٞبی ّٕٓی ٚ دسػی. ِزا ثٝ ِحبٍ آٔبسی ثیٗ دٚ ٔتغیش ای>01/0pدسكذ ٔٔٙی داس ٔی ثبؿذ  99

پیـشفت تحلیّی ساثٌٝ ٔؼتمیٓ ٚ ٔٔٙبداسی ٚخٛد داسد. یٔٙی ایدبد ٚ اػتفبدٜ اص وب٘بَ ٞبی ّٕٓی ٚ دسػی دس ؿجىٝ ٞبی 

 اختٕبٓی ٔدبصی ثبٓث افضایؾ پیـشفت تحلیّی دا٘ـدٛیبٖ ٔی ؿٛد.

 

: بیه آمًزش ي ارزشیابی از طریق شبکٍ َای اجتماعی ي پیشرفت تحصیلی در داوشجًیان 6-2فرضیٍ شمارٌ 

 داوشگاٌ پیام وًر ياحذ زاَذان رابطٍ يجًد دارد.    

 دسػی ٚ پیـشفت تحلیّیٚ آٔٛصؽ ٚ اسصؿیبثی هشیت ٕٞجؼتٍی ثیٗ  ٘تبیح :10خذَٚ 

 ٌح ٔٔٙی داسیػ ٕٞجؼتٍی ا٘حشاف ٔٔیبس ٔیبٍ٘یٗ تٔذاد ٔتغیش

 000/0 322/0** 62/0 82/2 340 آٔٛصؽ ٚ اسصؿیبثی

 50/0 17/3 340 پیـشفت تحلیّی

ٚ ا٘حشاف ٔٔیبس  82/2داسای ٔیبٍ٘یٗ  ٘ـبٖ ٔی دٞذ ٔتغیش آٔٛصؽ ٚ اسصؿیبثی اص ًشیك ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٘تبیح خذَٚ

ٔی ثبؿٙذ. خذَٚ فٛق ثیبٍ٘ش ایٗ اػت  50/0ا٘حشاف ٔٔیبس ٚ  17/3ٚ ٕٞچٙیٗ ٔتغیش پیـشفت تحلیّی داسای ٔیبٍ٘یٗ  62/0

وٝ دس ػٌح  = 322/0rٚ پیـشفت تحلیّی ثشاثش ثب  وٝ هشیت ٕٞجؼتٍی آٔٛصؽ ٚ اسصؿیبثی اص ًشیك ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی

ٞبی . ِزا ثٝ ِحبٍ آٔبسی ثیٗ دٚ ٔتغیش آٔٛصؽ ٚ اسصؿیبثی اص ًشیك ؿجىٝ >01/0pدسكذ ٔٔٙی داس ٔی ثبؿذ  99إًیٙبٖ 

ٚ پیـشفت تحلیّی ساثٌٝ ٔؼتمیٓ ٚ ٔٔٙبداسی ٚخٛد داسد. یٔٙی ثب افضایؾ آٔٛصؽ ٚ اسصؿیبثی اص دا٘ـدٛیبٖ دس ؿجىٝ  اختٕبٓی

 ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی ٔی تٛاٖ ثبٓث افضایؾ پیـشفت تحلیّی دا٘ـدٛیبٖ ؿذ.

 

وشجًیان داوشگاٌ پیام وًر ياحذ : بیه ارتباط با داوشجًیان ترم باالتر ي پیشرفت تحصیلی در دا6-3فرضیٍ شمارٌ 

 زاَذان رابطٍ يجًد دارد.

 دسػی ٚ پیـشفت تحلیّیٚ استجبى ثب دا٘ـدٛیبٖ تشْ ثبالتش هشیت ٕٞجؼتٍی ثیٗ  ٘تبیح :11خذَٚ 

 ػٌح ٔٔٙی داسی ٕٞجؼتٍی ا٘حشاف ٔٔیبس ٔیبٍ٘یٗ تٔذاد ٔتغیش

 000/0 192/0** 66/0 91/2 340 استجبى ثب دا٘ـدٛیبٖ تشْ ثبالتش

 50/0 17/3 340 پیـشفت تحلیّی

ٚ ٕٞچٙیٗ  66/0ٚ ا٘حشاف ٔٔیبس  91/2٘تبیح خذَٚ ٘ـبٖ ٔی دٞذ ٔتغیش استجبى ثب دا٘ـدٛیبٖ تشْ ثبالتش داسای ٔیبٍ٘یٗ 

ٔی ثبؿٙذ. خذَٚ فٛق ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ هشیت  50/0ٚ ا٘حشاف ٔٔیبس  17/3ٔتغیش پیـشفت تحلیّی داسای ٔیبٍ٘یٗ 

دسكذ ٔٔٙی داس  99وٝ دس ػٌح إًیٙبٖ  = 192/0rثب دا٘ـدٛیبٖ تشْ ثبالتش ٚ پیـشفت تحلیّی ثشاثش ثب ٕٞجؼتٍی استجبى 

. ِزا ثٝ ِحبٍ آٔبسی ثیٗ دٚ ٔتغیش استجبى ثب دا٘ـدٛیبٖ تشْ ثبالتشٚ پیـشفت تحلیّی ساثٌٝ ٔؼتمیٓ ٚ >01/0pٔی ثبؿذ 

ثبالتش ٚ اػتفبدٜ اص تدبسة آٖ ٞب دس ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی ثٝ ٔٔٙبداسی ٚخٛد داسد. یٔٙی داؿتٗ استجبى ثب دا٘ـدٛیبٖ تشْ 

 ٘ٛٓی ٔی تٛاٖ ثبٓث افضایؾ پیـشفت تحلیّی دا٘ـدٛیبٖ ؿذ.

 

: بیه تعامل درسی با َمکالسی َا ي پیشرفت تحصیلی در داوشجًیان داوشگاٌ پیام وًر ياحذ 6-4فرضیٍ شمارٌ 

 زاَذان رابطٍ يجًد دارد.    

 ٚ پیـشفت تحلیّی تٔبُٔ دسػی ثب ٕٞىالػی ٞبشیت ٕٞجؼتٍی ثیٗ ه ٘تبیح :12خذَٚ 
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 ػٌح ٔٔٙی داسی ٕٞجؼتٍی ا٘حشاف ٔٔیبس ٔیبٍ٘یٗ تٔذاد ٔتغیش

 000/0 357/0** 63/0 07/3 340 تٔبُٔ دسػی ثب ٕٞىالػی ٞب

 50/0 17/3 340 پیـشفت تحلیّی

ٚ ٕٞچٙیٗ  63/0ٚ ا٘حشاف ٔٔیبس 07/3٘ـبٖ ٔی دٞذ ٔتغیش تٔبُٔ دسػی ثب ٕٞىالػی ٞب داسای ٔیبٍ٘یٗ  ٘تبیح خذَٚ

ٔی ثبؿٙذ. خذَٚ فٛق ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ هشیت  50/0ٚ ا٘حشاف ٔٔیبس  17/3ٔتغیش پیـشفت تحلیّی داسای ٔیبٍ٘یٗ 

دسكذ ٔٔٙی داس ٔی  99وٝ دس ػٌح إًیٙبٖ  = 357/0r ٕٞجؼتٍی تٔبُٔ دسػی ثب ٕٞىالػی ٞب ٚ پیـشفت تحلیّی ثشاثش ثب

. ِزا ثٝ ِحبٍ آٔبسی ثیٗ دٚ ٔتغیش تٔبُٔ دسػی ثب ٕٞىالػی ٞب ٚ پیـشفت تحلیّی ساثٌٝ ٔؼتمیٓ ٚ ٔٔٙبداسی >01/0pثبؿذ 

ٚخٛد داسد. یٔٙی ثب داؿتٗ تٔبُٔ دسػی ثب ٕٞىالػی ٞب دس ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی ٔی تٛاٖ ثبٓث افضایؾ پیـشفت 

 تحلیّی دا٘ـدٛیبٖ ؿذ.

 

ياحذ زاَذان رابطٍ : بیه ارتباط مستمر ي پیشرفت تحصیلی در داوشجًیان داوشگاٌ پیام وًر  6-5 فرضیٍ شمارٌ

 يجًد دارد. 

 ٘تبیح هشیت ٕٞجؼتٍی ثیٗ استجبى ٔؼتٕش ٚ پیـشفت تحلیّی :13 خذَٚ

 ػٌح ٔٔٙی داسی ٕٞجؼتٍی ا٘حشاف ٔٔیبس ٔیبٍ٘یٗ تٔذاد ٔتغیش

 000/0 279/0** 70/0 13/3 340 ٔؼتٕش استجبى

 50/0 17/3 340 پیـشفت تحلیّی

ٚ ٕٞچٙیٗ ٔتغیش پیـشفت  70/0ٚ ا٘حشاف ٔٔیبس  13/2٘ـبٖ ٔی دٞذ ٔتغیش استجبى ٔؼتٕش داسای ٔیبٍ٘یٗ  ٘تبیح خذَٚ

ٕٞجؼتٍی استجبى ٔؼتٕش ٚ ٔی ثبؿٙذ. خذَٚ فٛق ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ  50/0ٚ ا٘حشاف ٔٔیبس  17/3تحلیّی داسای ٔیبٍ٘یٗ 

. ِزا ثٝ ِحبٍ آٔبسی ثیٗ دٚ >01/0pدسكذ ٔٔٙی داس ٔی ثبؿذ  99وٝ دس ػٌح إًیٙبٖ  = 279/0rپیـشفت تحلیّی ثشاثش ثب 

ٚ پیـشفت تحلیّی ساثٌٝ ٔؼتمیٓ ٚ ٔٔٙبداسی ٚخٛد داسد. یٔٙی استجبى ٔؼتٕش دس ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی  ٔتغیش استجبى ٔؼتٕش

 ثبٓث افضایؾ پیـشفت تحلیّی دا٘ـدٛیبٖ ؿذ.ٔدبصی ٔی تٛاٖ 

 

: بیه شبکٍ َای اجتماعی ي سالمت عمًمی در داوشجًیان داوشگاٌ پیام وًر ياحذ زاَذان رابطٍ 7فرضیٍ شمارٌ 

 يجًد دارد.    

 ٘تبیح هشیت ٕٞجؼتٍی پیشػٖٛ ثیٗ ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٚ ػالٔت ٕٓٛٔی: 14 خذَٚ

 ػٌح ٔٔٙی داسی ٕٞجؼتٍی ا٘حشاف ٔٔیبس ٔیبٍ٘یٗ تٔذاد ٔتغیش

 000/0 235/0** 39/0 02/3 340 ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی

 56/0 37/3 340 ػالٔت ٕٓٛٔی

ٚ ٕٞچٙیٗ ٔتغیش  39/0ٚ ا٘حشاف ٔٔیبس 02/3٘تبیح خذَٚ ٘ـبٖ ٔی دٞذ ٔتغیش ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی داسای ٔیبٍ٘یٗ 

ثبؿٙذ. خذَٚ فٛق ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ هشیت ٕٞجؼتٍی ؿجىٝ ٔی  56/0ٚ ا٘حشاف ٔٔیبس  37/3ػالٔت ٕٓٛٔی داسای ٔیبٍ٘یٗ 

. ِزا ثٝ ِحبٍ >01/0pدسكذ ٔٔٙی داس ٔی ثبؿذ  99وٝ دس ػٌح إًیٙبٖ  = 235/0rٞبی اختٕبٓی ٚ ػالٔت ٕٓٛٔی ثشاثش ثب 

اص ؿجىٝ ٞبی  آٔبسی ثیٗ دٚ ٔتغیش ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٚ ػالٔت ٕٓٛٔی ساثٌٝ ٔؼتمیٓ ٚ ٔٔٙبداسی ٚخٛد داسد. یٔٙی اػتفبدٜ

 اختٕبٓی ٔدبصی ثبٓث افضایؾ ػالٔت ٕٓٛٔی دا٘ـدٛیبٖ ؿذ.

 

: بیه بیان آزاداوٍ ایذٌ َا ي وظرات ي سالمت عمًمی در داوشجًیان داوشگاٌ پیام وًر ياحذ 7-1فرضیٍ شمارٌ 

 زاَذان رابطٍ يجًد دارد.  

 ِ٘شات ثب ػالٔت ٕٓٛٔی٘تبیح هشیت ٕٞجؼتٍی پیشػٖٛ ثیٗ ثیبٖ آصادا٘ٝ ایذٜ ٞب ٚ : 15 خذَٚ

 ػٌح ٔٔٙی داسی ٕٞجؼتٍی ا٘حشاف ٔٔیبس ٔیبٍ٘یٗ تٔذاد ٔتغیش
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 000/0 123/0** 57/0 96/2 340 ِ٘شات ٚ ٞب ایذٜ آصادا٘ٝ ثیبٖ

 56/0 37/3 340 ػالٔت ٕٓٛٔی

ٚ ٕٞچٙیٗ  57/0ٚ ا٘حشاف ٔٔیبس  96/2٘ـبٖ ٔی دٞذ ٔتغیش ثیبٖ آصادا٘ٝ ایذٜ ٞب ٚ ِ٘شات داسای ٔیبٍ٘یٗ  ٘تبیح خذَٚ

ٔی ثبؿٙذ. خذَٚ فٛق ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ هشیت ٕٞجؼتٍی  56/0ٚ ا٘حشاف ٔٔیبس  37/2ٔتغیش ػالٔت ٕٓٛٔی داسای ٔیبٍ٘یٗ 

دسكذ ٔٔٙی داس ٔی ثبؿذ  95وٝ دس ػٌح إًیٙبٖ  = 123/0rثیبٖ آصادا٘ٝ ایذٜ ٞب ٚ ِ٘شات ٚ ػالٔت ٕٓٛٔی ثشاثش ثب 

05/0p<ٔتغیش ثیبٖ آصادا٘ٝ ایذٜ ٞب ٚ ِ٘شات ٚ ػالٔت ٕٓٛٔی ساثٌٝ ٔؼتمیٓ ٚ ٔٔٙبداسی ٚخٛد . ِزا ثٝ ِحبٍ آٔبسی ثیٗ د ٚ

 داسد. یٔٙی ثیبٖ آصادا٘ٝ ایذٜ ٞب ٚ ِ٘شات دس ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی ثٝ ٘ٛٓی ثبٓث افضایؾ ػالٔت ٕٓٛٔی دا٘ـدٛیبٖ ؿذ.

 

عمًمی در داوشجًیان داوشگاٌ پیام وًر  : بیه استفادٌ از مشايران آگاٌ ي با تجربٍ ي سالمت7-2فرضیٍ شمارٌ 

 ياحذ زاَذان رابطٍ يجًد دارد.     

 ٘تبیح هشیت ٕٞجؼتٍی ثیٗ اػتفبدٜ اص ٔـبٚساٖ آٌبٜ ٚ ثب تدشثٝ ٚ ػالٔت ٕٓٛٔی :16 خذَٚ   

 ػٌح ٔٔٙی داسی ٕٞجؼتٍی ا٘حشاف ٔٔیبس ٔیبٍ٘یٗ تٔذاد ٔتغیش

 000/0 183/0** 77/0 79/2 340 تدشثٝ ثب ٚ آٌبٜ ٔـبٚساٖ اص اػتفبدٜ

 56/0 37/3 340 ػالٔت ٕٓٛٔی

ٚ  77/0ٚ ا٘حشاف ٔٔیبس  79/2٘ـبٖ ٔی دٞذ ٔتغیش اػتفبدٜ اص ٔـبٚساٖ آٌبٜ ٚ ثب تدشثٝ داسای ٔیبٍ٘یٗ  ٘تبیح خذَٚ

هشیت ٔی ثبؿٙذ. خذَٚ فٛق ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ  56/0ٚ ا٘حشاف ٔٔیبس  37/2ٕٞچٙیٗ ٔتغیش ػالٔت ٕٓٛٔی داسای ٔیبٍ٘یٗ 

دسكذ ٔٔٙی داس  99وٝ دس ػٌح إًیٙبٖ  = 183/0rٕٞجؼتٍی اػتفبدٜ اص ٔـبٚساٖ آٌبٜ ٚ ثب تدشثٝ ٚ ػالٔت ٕٓٛٔی ثشاثش ثب 

. ِزا ثٝ ِحبٍ آٔبسی ثیٗ دٚ ٔتغیش اػتفبدٜ اص ٔـبٚساٖ آٌبٜ ٚ ثب تدشثٝ ٚ ػالٔت ٕٓٛٔی ساثٌٝ ٔؼتمیٓ ٚ >01/0pٔی ثبؿذ 

ى ثب ٔـبٚساٖ ٚ وٕه ٌشفتٗ ٚ اػتفبدٜ اص تدبسة آٖ ٞب دس ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی ثبٓث ٔٔٙبداسی ٚخٛد داسد. یٔٙی استجب

 افضایؾ ػالٔت ٕٓٛٔی دا٘ـدٛیبٖ ؿذ.

 

 بحث و نتیجه گیری

: بیه استفادٌ از شبکٍ َای اجتماعی ي پیشرفت تحصیلی ي سالمت عمًمی داوشجًیان داوشگگاٌ  فرضیٍ اصلی

پیـرشفت تحلریّی ٚ ػرالٔت     ثبؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٘تبیح ٘ـبٖ داد وٝ ثیٗ  جًد دارد.پیام وًر زاَذان رابطٍ معىاداری ي

داػرتب٘ی   (،1395أبٔی سیضی ) ایٗ ٘تبیح ثب یبفتٝ ٞبی ساثٌٝ ٔٔٙبداسی ٚخٛد داسد. زاَذانٕٓٛٔی دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس 

وٝ تربثیش ؿرجىٝ ٞربی اختٕربٓی ٔدربصی ثرش        ( ٕٞخٛا٘ی داسد، ٘تبیح ٔبِیٍب ٘ـبٖ ٔی دٞذ2015ٔبِیٍب ) ( 1395ٚٚ ٕٞىبساٖ )

ػالٔت سٚاٖ ٚ پیـشفت تحلیّی دا٘ؾ آٔٛصاٖ دثیشػتب٘ی دس حذ ٔتٛػي اػت ٚ ثشای اػتفبدٜ ثٟتش اص ؿرجىٝ ٞربی اختٕربٓی    

ٙفی وٝ ثش ػالٔت افشاد داس٘رذ ٔری تٛا٘ٙرذ داسای تربثیشات     ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٓالٜٚ ثش تبثیشات ٔ ثبیذ ٚهْ ٔٛخٛد ثٟجٛد یبثذ.

ٔثجتی ٞٓ ثبؿٙذ. ایٗ ؿجىٝ ٞب ٔی تٛا٘ٙذ یه اثضاس ٔفیذ ثشای ؿٙبػبیی افشاد داسای ٔـىُ ػالٔت سٚاٖ ثبؿرٙذ، ًجرك ٌٔبِٔرٝ    

ؿرذ.  ٔحممبٖ دا٘ـٍبٜ ٔیؼٛسی، ؿیٜٛ فٔبِیت دس فیؼجٛن ٕٔىٗ اػت یره ؿربخق ثرشای تـرخیق ػرالٔت سٚا٘ری افرشاد ثب       

ٔحممبٖ دسیبفتٙذ افشادی وٝ تلبٚیش وٕتشی سا ثٝ اؿتشان ٔی ٌزاس٘ذ، پشٚفبیُ ًٛال٘ی تش ٚ دٚػتبٖ فیؼرجٛوی وٕترشی داس٘رذ،    

احتٕبال دچبس اختالِی ثٝ ٘بْ فمذاٖ ِزت اص سٚاثي اختٕبٓی ٞؼتٙذ. ٓالٜٚ ثش ػالٔت ایٗ ؿجىٝ ٞب ثش دیٍش اثٔربد ص٘رذٌی ا٘ؼربٖ    

، اص آٖ خبیی وٝ ٓاللٝ خٛا٘بٖ ثٝ ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی صیبد اػرت ثٙربثشایٗ   ش آٖ دس پیـشفت تحلیّیتبثیش داس٘ذ ثشای ٔثبَ تبثی

ٔی تٛا٘یٓ ثب اػتفبدٜ كحیح ٚ دسػت اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ثبٓث ثٝ ٚخٛد آٚسدٖ ٚ ایدبد ٓاللٝ ٘ؼجت ثرٝ دسع ٚ ٔذسػرٝ دس   

 ٘ٛخٛا٘بٖ وٕه وٙیٓ. خٛا٘بٖ ؿٛیٓ ٚ اص ًشیك ایٗ ؿجىٝ ٞب ثٝ پیـشفت تحلیّی خٛا٘بٖ ٚ

: میاوگیه استفادٌ از شبکٍ َای اجتماعی در داوشجًیان داوشگاٌ پیام وگًر زاَگذان از سگطح    1فرضیٍ شمارٌ 

ثبالتش  دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس صاٞذاٖدس ٚهٔیت اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی  ٘ـبٖ داد وٝ٘تبیح  متًسط باالتر است.

خرذایبسی ٚ  ( ٚ 1392(، فتحری ٚ ٕٞىربساٖ )  1393آالئری ٚ ثـریشی ٌیرٛی )   ایٗ ٘تبیح ثب یبفتٝ ٞبی ثبالیی لشاس داسد. اص ػٌح 
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دسكرذ دا٘ـردٛیبٖ    3/55( ٕٞخٛا٘ی داسد، یبفتٝ ٞبی پظٚٞؾ خرذایبسی ٚ ٕٞىربساٖ ٘ـربٖ ٔری دٞرذ حرذٚد       1393ٕٞىبساٖ )

دسكرذ ٔری    50جىٝ ٞربی اختٕربٓی ثربالتش اص    دا٘ـٍبٜ آصاد ٔـٟذ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ یٔٙی اػتفبدٜ اص ؿ

دسكذ افشاد خبٔٔٝ ٓوٛ ؿجىٝ ٞربی اختٕربٓی ٞؼرتٙذ ٚ ٚلرت      70ٚالٔیتی وٝ ثب آٖ سٚثشٚ ٞؼتیٓ ایٗ اػت وٝ ثیؾ اص  ثبؿذ.

سا ثرٝ خرٛد    "ؿرٟشٚ٘ذ اِىتشٚ٘یره  "صیبدی سا دس ایٙتش٘ت ٔی ٌزسا٘ٙذ. ثٝ ًٛسی وٝ اوثش ؿٟشٚ٘ذاٖ ٞٓ پیرش ٚ ٞرٓ خرٛاٖ ِمرت     

دادٜ ا٘ذ. ثب ٚسٚد ا٘ٛاّ ٔختّف ؿجىٝ اختٕبٓی تٛا٘ؼتٝ ا٘ذ ػٛاد سػب٘ٝ ای خٛد سا ثبال ثجش٘ذ ٚ د٘یبی دیدیتبَ ٚ فوربی   اختلبف

ٚة ثبٓث ؿذٜ وٝ افشاد ؿخلب داسای سػب٘ٝ ثبؿٙذ ٚ اص حبِت ٔلشف ٌشایی خبسج ؿٛ٘ذ. ٚلتی ٞش ؿخق ثتٛا٘ذ ا٘ٛاّ اًالٓربت،  

س دیٍشاٖ لشاس دٞذ خٛدؽ كبحت سػب٘ٝ ؿذٜ اػت ٚ ٕٞیٗ أش ثٝ تذسیح دس اختٕبّ ٓىغ ٚ ٔتٗ سا دس فوبی ٔدبصی دس اختیب

 .ٌؼتشؽ یبفتٝ ٚ وبسثشاٖ صیبدی سا ثٝ خٛد اختلبف دادٜ اػت

داوشجًیان داوشگاٌ پیام وًر شُرستان زاَگذان  فادٌ از شبکٍ َای اجتماعی در وًع استبیه : 2فرضیٍ شمارٌ 

ثٝ تشتیت ستجٝ ٞبی اَٚ تب ػْٛ ٔشثٛى ثٝ ػشٌشٔی  شیٗ ّ٘ٛ اػتفبدٜثیـت ٘تبیح ٘ـبٖ داد وٝ  دارد.يجًد تفايت معىی داری 

دسكذ(ٚ وٕتشیٗ اػتفبدٜ ٔشثرٛى ثرٝ دسیبفرت اخجربس ٚ اًرالّ       9/20دسكذ( ٚ ٚلت ٌزسا٘ی ) 2/23دسكذ(،حفَ سٚاثي ) 4/27)

كذ( ّ٘ٛ اػرتفبدٜ اص ؿرجىٝ ٞربی اختٕربٓی     دس 1/17دسكذ( دس ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ثٛدٜ اػت، ٕٞچٙیٗ حذٚد ) 5/11سػب٘ی)

(، ػرٌّب٘ی  1395یٔمرٛثی ٕٚٞىربساٖ )   ایٗ ٘تبیح ثب یبفتٝ ٞربی  تٛػي دا٘ـدٛیبٖ ٔشثٛى ثٝ خؼت ٚ خٛی اًالٓبت ثٛدٜ اػت.

( ٌٔبثمت داسد، ٘تبیح ٔشادی ٚ ٕٞىبساٖ ٘ـبٖ داد وٝ ٟٔٓ تشیٗ دِیُ خرزة ٔخبًرت ثرٝ    1392ٔشادی ٚ ٕٞىبساٖ ) ( 1395ٚ)

دسكرذ؛   5/69دسكذ؛ دٚٔریٗ اٍ٘یرضٜ ثٟجرٛد ٚهرٔیت فرشدی ثرب        56/72ٕبٓی فیؼجٛن خٛدافـبٌشی اػت ثب ٔیضاٖ ؿجىٝ اخت

دسد؛ پٙدٕیٗ اٍ٘یضٜ  54/53؛ چٟبسٔیٗ اٍ٘یضٜ خؼت ٚ خٛی اًالٓبت ثب 41/68ػٛٔیٗ اٍ٘یضٜ غًٛٝ ٚس ؿذٖ دس سػب٘ٝ اػت ثب 

خٛا٘بٖ ثٝ خبًش داؿتٗ  دسكذ. 35/35تٕیٗ اٍ٘یضٜ ػشٌشٔی ثب ؛ ٞف8/37؛ ؿـٕیٗ اٍ٘یضٜ حفَ سٚاثي ثب 46/52ٚلت ٌزسا٘ی ثب 

سٚحیٝ تّٙٛ ًّجی، خاللیت، ٌشایؾ ثٝ ثشلشاسی استجبى، حغ وٙدىبٚی ٚ ٓاللٝ ثٝ داؿتٗ ص٘ذٌی ٔتفبٚت ثٝ ٓوٛیت دس ؿجىٝ 

 ٔ ٔرٝ ایرشاٖ ٚخرٛد    ٞبی اختٕبٓی ٌشایؾ ثیـتشی داس٘ذ. آٖ ٞب دس ایٗ ؿجىٝ ٞب ثب تٛخٝ ثٝ ٔحذٚدیت ٞبی اختٕبٓی ورٝ دس خب

داسد ٞش یه ثٝ ٘ٛٓی اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ ثشای ٔثبَ ثٝ تجبدَ اًالٓبت، وؼرت خجرش ٚ دٚػرت یربثی ٔری      

دس ثٔوی اص تحمیمبت ا٘دبْ ؿذٜ دس وـٛس یبفتٝ ٞب ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ دا٘ـدٛیبٖ ثیـتش ثشای اٞذاف تفشیحی اص ؿرجىٝ   پشداص٘ذ.

ٙٙذ ٚ وٕتشیٗ ٔیضاٖ اػتفبدٜ دا٘ـدٛیبٖ ثشای اٞذاف آٔٛصؿی اػت وٝ دِیُ آٖ ٔری تٛا٘رذ ٓرذْ    ٞبی اختٕبٓی اػتفبدٜ ٔی و

 تدشثٝ دا٘ـدٛیبٖ دس اػتفبدٜ اص ایٗ ؿجىٝ ٞب ثبؿذ.

ايلًیت بىذی استفادٌ از شبکٍ َای اجتماعی تًسط داوشجًیان داوشگاٌ پیام وًر زاَذان : 3فرضیٍ شمارٌ 

 6/45ثٝ تشتیت ستجٝ ٞبی اَٚ تب ػْٛ ٔشثٛى ثٝ ؿجىٝ ٞبی تٍّشاْ ) وٝ ثیـتشیٗ ٓوٛیت ٘تبیح ٘ـبٖ داد دارای تفايت است.

دسكذ( ثٛدٜ اػت.  2/1دسكذ( ٚ وٕتشیٗ اػتفبدٜ ٔشثٛى ثٝ ؿجىٝ ٚایجش ) 3/20دسكذ( ٚ ایٙؼتبٌشاْ ) 9/25دسكذ(، ٚاتغ اح )

ایٗ یبفتٝ ٞب ثب  تٛییتش ٓوٛیت داؿتٝ ا٘ذ.دسكذ دس  5/1دسكذ دس فیؼجٛن ٚ  1/4دسكذ دس ٚی چت،  5/1هٕٗ ایٗ وٝ حذٚد 

( ٌٔبثمت داسد، ٘تبیح یبفتٝ ٞبی خذایبسی ٚ 1393خذایبسی ٚ ٕٞىبساٖ ) ( 1395ٚ(، ػٌّب٘ی )1395یٔمٛثی ٚ ٕٞىبساٖ ) ٘تبیح

 9/10دسكذ اص اٚسوبت،  1/12دسكذ اص ٔبی اػپیغ،  9/10دسكذ اص پبػخٍٛیبٖ اص فیؼجٛن،  7/19ٕٞىبساٖ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ 

دسكذ اص ٚیىی پذیب اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ. دس  9/13دسكذ اص وّٛة،  9/10دسكذ اص اًالٓبت ٕٞىالػی ٞب،  9/10یتش، ئدسكذ اص تٛ

یبفتٝ ٞب ٘ـبٖ دادٜ اػت وٝ اوثشیت دا٘ـدٛیبٖ اص ؿجىٝ  ٘تیدٝ اوثش پبػخٍٛیبٖ اص ؿجىٝ اختٕبٓی فیؼجٛن اػتفبدٜ وشدٜ ا٘ذ.

آٖ ٚاتغ آح ٚ ایٙؼتبٌشاْ اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ. دس ثیـتش تحمیمبت ا٘دبْ ؿذٜ دس داخُ وـٛس اختٕبٓی ٔدبصی تٍّشاْ ٚ ثٔذ اص 

. ثٙبثشایٗ ثش اػبع ایٗ تحمیمبت ٔی تٛاٖ ٌفت ٔب، فیؼجٛن ثٝ ٓٙٛاٖ ٔحجٛة تشیٗ ؿجىٝ اختٕبٓی ٔدبصی ؿٙبختٝ ؿذٜ اػت

ٌُ پالع لشاس داسد وٝ ؿبیذ ٟٔٓ تشیٗ دِیُ وٝ فیؼجٛن پش ًشفذاستشیٗ ؿجىٝ اختٕبٓی ٔدبصی دس ایشاٖ اػتٛ پغ اص آٖ ٌٛ

اػت. أب دس ایٗ تحمیك ا٘دبْ ؿذٜ یبفتٝ ٞبی تٛكیفی  1اػتفبدٜ اص آٖ اػتفبدٜ دا٘ـدٛیبٖ اص خذٔبت پیبْ اِىتشٚ٘یه خی ٔیُ

 ٘ـبٖ دادٜ اػت وٝ ؿجىٝ ٞبی تٍّشاْ ٚ ایٙؼتبٌشاْ ثیـتشیٗ ٔیضاٖ اػتفبدٜ سا دس ثیٗ دا٘ـدٛیبٖ داؿتٝ اػت.

                                                           
1.Gmail 
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میاوگیه استفادٌ از شبکٍ َای اجتماعی در داوشجًیان دختر ي پسر داوشگاٌ پیام وًر بیه : 4فرضیٍ شمارٌ 

ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی دس دختشٞب ٚ وٝ  داد٘ـبٖ ٘تبیح يجًد دارد. زاَذان دارای تفايت معىی داری 

خذایبسی ( ٚ 1392(، فتحی ٚ ٕٞىبساٖ )1393آالئی ٚ ثـیشی ٌیٛی )بی ایٗ ٘تبیح ثب یبفتٝ ٞپؼشٞب تفبٚت صیبدی ٚخٛد ٘ذاسد. 

( ٕٞخٛا٘ی داسد، یبفتٝ ٞبی پظٚٞؾ خذایبسی ٚ ٕٞىبساٖ ٘ـبٖ ٔی دٞذ ثیٗ خٙؼیت دا٘ـدٛیبٖ ٚ ٔیضاٖ 1393ٚ ٕٞىبساٖ )

دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ای  tآصٖٔٛ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی ساثٌٝ ٚخٛد داسد. ؿذت ٕٞجؼتٍی ثیٗ ایٗ دٚ ٔتغیش اص ًشیك 

وٕتش اػت، ٔی تٛاٖ  05/0ٚ چٖٛ اص  024/0ثٝ دػت آٔذٜ اػت. ٕٞچٙیٗ ػٌح ٔٔٙبداسی  -0263/2ٔؼتمُ ٔحبػجٝ ٚ ثشاثش 

اػتفبدٜ اص فوبی ٔدبصی  دسكذ ٌفت وٝ ٕٞجؼتٍی ثیٗ دٚ ٔتغیش ٔٔٙبداس اػت ٚ فشهیٝ ٔحمك تبییذ ٔی ؿٛد. 95ثب إًیٙبٖ 

ذاسد، ثب ایٗ ٚخٛد أشٚصٜ ثیـتشیٗ اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ اص ایٗ ؿجىٝ ٞب خٛا٘بٖ ٞؼتٙذ، ثشسػی دختش ٚ پؼش، پیش ٚ خٛاٖ ٘

تحمیمبت ا٘دبْ ؿذٜ ثیٗ ٓوٛیت دس ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٚ خٙؼیت ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ پؼشاٖ ثیـتش اص دختشاٖ ٓوٛ ؿجىٝ 

اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی دس ثیٗ  ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی ٞؼتٙذ، ٘تبیح ایٗ تحمیك ٘ـبٖ دادٜ اػت وٝ ٔیبٖ اػتفبدٜ

دختشاٖ ٚ پؼشاٖ تفبٚت ٔٔٙبداسی ٚخٛد ٘ذاسد ٚ ٞش دٚ ٌشٜٚ دختشاٖ ٚ پؼشاٖ تب حذٚدی اػتفبدٜ ثشاثشی اص ؿجىٝ ٞبی 

 اختٕبٓی داس٘ذ. 

: وًع استفادٌ از شبکٍ َای اجتماعی در بیه داوشجًیان دختر ي پسر داوشگاٌ پیام وًر زاَذان 5فرضیٍ شمارٌ 

تٕبٓی دختشاٖ ٚ پؼشاٖ ثش حؼت ّ٘ٛ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اخثیٗ وٝ  داد٘ـبٖ ٘تبیح  دارای تفايت معىی داری است.

( ٚ ػٌّب٘ی 1395، یٔمٛثی ٕٚٞىبساٖ )(1394ایٗ یبفتٝ ٞب ثب ٘تبیح ٔٔیٙی ویب ٚ ٕٞىبساٖ )تفبٚت ٔٔٙبداسی ٚخٛد ٘ذاسد. 

اٖ ٘ـبٖ داد وٝ دس دا٘ـدٛیبٖ پؼش ثبالتشیٗ دسكذ ٔشثٛى ثٝ اػتفبدٜ اص ٕٞخٛا٘ی داسد، ٘تبیح ٔٔیٙی ویب ٚ ٕٞىبس( 1395)

ؿجىٝ ٞبی ٔدبصی تخللی ٚ ٕٓٛٔی ثشای فٔبِیت ٞبی ّٕٓی ٚ پظٚٞـی ٚ ثٔذ اص آٖ ثشای فٔبِیت ٞبی ػشٌشٔی اػت. دس 

ی ٚ پظٚٞـی اػت، اص دا٘ـدٛیبٖ دختش ثبالتشیٗ دسكذ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞب ثب ٞذف ػشٌشٔی ٚ ثٔذ اص آٖ فٔبِیت ٞبی ّٕٓ

ِحبٍ ٔیضاٖ اػتفبدٜ ٚ ّ٘ٛ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ثب ٞٓ تفبٚت ٔٔٙی داس ٘ذاس٘ذ ٚ دس ٟ٘بیت ٞش چٝ ٔیضاٖ آٌبٞی اص 

ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی دس ثیٗ دا٘ـدٛیبٖ ثیـتش ثبؿذ، ثٝ ٕٞبٖ ا٘ذاصٜ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی ٘یض ثیـتش 

ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی داسای اػتفبدٜ ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٔی ثبؿٙذ ٔب٘ٙذ ػشٌشٔی ٚ تفشیح، دٚػتیبثی، اًالّ سػب٘ی  اػت ٚ ثبِٔىغ.

ٚ ... ٚ ایٗ اػتفبدٜ دس ٔیبٖ دختشاٖ ٚ پؼشاٖ تفبٚت ٔٔٙبداسی ٘ذاسد. ثشای ٔثبَ ًجك تدبسة ٚ تحمیمبت ا٘دبْ ؿذٜ دختشاٖ اص 

ٚ دٚػتیبثی ٚ فٔبِیت ٞبی ّٕٓی اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ ٚ پؼشاٖ ٘یض دس ؿجىٝ ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ثشای ٔمبكذ ػشٌشٔی ٚ تفشیح 

 .ٞبی اختٕبٓی ثٝ د٘جبَ ػشٌشٔی ٚ پش وشدٖ اٚلبت فشاغت ٚ تب حذٚدی اًالّ اص اخجبس ٚ ٕٞچٙیٗ ثٝ د٘جبَ دٚػتیبثی ٞؼتٙذ

ياحذ زاَذان  : بیه شبکٍ َای اجتماعی ي پیشرفت تحصیلی در داوشجًیان داوشگاٌ پیام وًر6فرضیٍ شمارٌ 

ثیٗ ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٚ پیـشفت تحلیّی دس دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس ٚاحذ داد وٝ ٘تبیح ٘ـبٖ  رابطٍ يجًد دارد.

 اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ثبٓث افضایؾ پیـشفت تحلیّی دا٘ـدٛیبٖ ٔی ؿٛد.ٚ  ٔٔٙی داسی ٚخٛد داسدصاٞذاٖ ساثٌٝ 

( ٕٞخٛا٘ی 1395ٔبِٕیش ٚ ٕٞىبساٖ )( ٚ 1391خٛادی ٘یب ٚ ٕٞىبساٖ ) (،1395ش ٚ ٕٞىبساٖ )خٛؽ ِ٘ ایٗ ٘تبیح ثب یبفتٝ ٞبی

٘ـبٖ داد ٔیضاٖ پیـشفت تحلیّی ٚ یبدداسی دا٘ـدٛیب٘ی وٝ صثبٖ اٍّ٘یؼی سا اص ٔبِٕیش ٚ ٕٞىبساٖ داسد؛ یبفتٝ ٞبی پظٚٞؾ 

حلیّی ٚ یبدداسی دا٘ـدٛیب٘ی ثٛد وٝ ثٝ سٚؽ ًشیك ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی آٔٛصؽ دیذ٘ذ، ثیـتش اص ٔیضاٖ پیـشفت ت

ٔحذٚد ثٛدٖ ٔیضاٖ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی ٚ اػتفبدٜ اص آٖ ٞب ثشای  ػٙتی صثبٖ اٍّ٘یؼی سا آٔٛصؽ دیذ٘ذ.

ٌش  استجبى ثب اػبتیذ، خب٘ٛادٜ ٚ دٚػتبٖ ٔی تٛا٘ذ دا٘ـدٛیبٖ سا دس وؼت ّٕٓىشد تحلیّی ٚ دا٘ـٍبٞی ٔثجت ٔٛخت ٔی ؿٛد.

چٝ ٓىغ ایٗ لویٝ ٘یض كبدق اػت. ثذیٗ لشاس وٝ ػپشی وشدٖ صٔبٖ ثیؾ اص حذ ثشای اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی ٔدبصی ثبٓث 

تبثیش ٔٙفی ثش دا٘ـدٛیبٖ ٚ ٚاسد ػبختٗ خُّ دس ّٕٓىشد تحلیّی ٚ دا٘ـٍبٞی آ٘بٖ ٔی ؿٛد. دس ٕٞیٗ ساػتب كبحت ِ٘شاٖ 

خض خذایی ٘بپزیشی اص ص٘ذٌی ثؼیبسی اص دا٘ـدٛیبٖ ؿذٜ اػت وٝ ثش سٚی وّیٝ  اػتفبدٜ اص ایٗ ؿجىٝ ٞبدیٍشیجیبٖ وشدٜ ا٘ذ 

ٔؼتمیٓ ٚ ٔثجتی خٛا٘ت ص٘ذٌی دا٘ـدٛیی، اص خّٕٝ ٔیضاٖ ٌٔبِٔٝ، ّٕٓىشد تحلیّی ٚ اٍ٘یضٜ پیـشفت تحلیّی آٖ ٞب تبثیش 

 .داؿتٝ اػت
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داوشگاٌ پیام وًر ياحذ زاَذان : بیه شبکٍ َای اجتماعی ي سالمت عمًمی در داوشجًیان  7فرضیٍ شمارٌ 

ثیٗ ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٚ ػالٔت ٕٓٛٔی دس دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس ٚاحذ صاٞذاٖ داد وٝ ٘تبیح ٘ـبٖ  رابطٍ يجًد دارد.

ایٗ ٘تبیح ثب  دا٘ـدٛیبٖ ٔی ؿٛد.ػالٔت ٕٓٛٔی اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ثبٓث افضایؾ ٚ  ٔٔٙی داسی ٚخٛد داسدساثٌٝ 

( ٌٔبثمت داسد، ٘تبیح یبفتٝ ٞبی حبتٕی ٘ـبٖ ٔی 1389حبتٕی ) ( 2014ٚ(، وبپٛسٚ ٚ ٕٞىبساٖ )2014پب٘تیه ) ٝ ٞبییبفت

دٞذ استجبى ٔؼتمیٕی ثیٗ ػٌح ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٚ ػالٔت افشاد ٚخٛد داسد. ٚخٛد ساثٌٝ ثیٗ ػٌح حٕبیت اختٕبٓی 

ذ. ثذیٗ ٔٔٙی دسیبفتی اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی ٚ ٔیضاٖ استجبى ؿجىٝ ای دا٘ـدٛیبٖ ثب ػٌح ػالٔت آ٘بٖ ثٝ اثجبت سػی

وٝ ٞش چٝ فشد ٔیضاٖ استجبى ثیـتشی ثب آوبی ؿجىٝ داؿتٝ ٚ ٔٙبثْ حٕبیتی ثبالتشی داؿتٝ ثبؿذ، ٔیضاٖ ػالٔت اٚ ٘یض افضایؾ 

ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی افشاد صیبدی سا دس ػشتبػش خٟبٖ ثٝ خٛد خزة وشدٜ ا٘ذ، ثٝ ًٛسی وٝ افشاد صٔبٖ لبثُ تٛخٟی سا  ٔی یبثذ.

شدٖ پیبْ ٞب كشف ٔی وٙٙذ. ٔی تٛاٖ اص پتب٘ؼیُ ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی دس ساػتبی استمبی ػالٔت افشاد ثٝ ػش صدٖ ٚ چه و

ثٟشٜ ثشد. أشٚصٜ ثب پیـشفت ٞبیی وٝ دس حٛصٜ ٞبی ٔختّف فٙبٚسی ٞبی اًالٓبت ثٝ ٚخٛد آٔذٜ اػت ٚ ثب ُٟٛس ٚ ثشٚص اثضاسٞبی 

٘یض تحت تبثیش ایٗ ٌٛ٘ٝ اثضاسٞب لشاس ٌشفتٝ اػت. دس ػشاػش خٟبٖ آ٘الیٗ ٔختّف، حیٌٝ ػالٔت ٚ ٔشالجت ثٟذاؿتی ٚ دسٔب٘ی 

ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی تٛا٘ؼتٝ اػت دس ٔیبٖ افشاد دس لـش ٞبی ٔختّف ٚ ٌشٜٚ ٞبی ػٙی ٔتفبٚت خب ثبص وٙذ. ثبسصتشیٗ ٚیظٌی 

وٝ ایٗ ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی  ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی فشاٌیش ثٛدٖ آٖ ٞب ٚ اتلبَ افشاد ٔختّف ثٝ یىذیٍش اػت. اػتفبدٜ اص ثؼتشی

 ثٝ ٚخٛد ٔی آٚس٘ذ ٔی تٛا٘ذ دس افضایؾ ػٌح ػالٔت، آٌبٞی ٚ آٔٛصؽ افشاد خبٔٔٝ ٔفیذ ٚالْ ؿٛد.

 

 پیشىُادات

ثب تٛخٝ ثٝ یبفتٝ ٞبی پظٚٞؾ، پیـٟٙبدات صیش خٟت فشاٞٓ آٚسدٖ صٔیٙٝ ٞبیی ثشای اػتفبدٜ ٔفیذ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٚ 

 ٞب دس افضایؾ پیـشفت تحلیّی ٚ ػالٔت ٕٓٛٔی دا٘ـدٛیبٖ اسائٝ ٔی ٌشدد:تبثیشات ثیـتش ایٗ ؿجىٝ 

ثشلشاسی ٚ افضایؾ استجبًبت ٔثجت ٔیبٖ دا٘ـدٛیبٖ وٝ اغّت ٕٞؼبالٖ داسای ٔٙبفْ ٚ ٓاللٝ ٔٙذی ٞبی ٔـتشن ٞؼتٙذ  -

 ثبٓث افضایؾ ؿٛق ٚ اٍ٘یضٜ یبدٌیشی ٔی ؿٛد

ٚ ٔذاخّٝ دس حُ ٔٛفمیت آٔیض تىبِیف ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؿی ٚ یبدٌیشی  اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ثٝ ِٔٙٛس ٔـبسوت -

 وٝ ٔی تٛا٘ذ اثضاس ٔفیذی ثشای ا٘تمبَ دا٘ؾ ثیٗ دا٘ـدٛیبٖ ثبؿذ

 ایدبد سٚیىشد ٔثجت ٘ؼجت ثٝ یبدٌیشی ٚ ثٟجٛد ویفیت یبدٌیشی ٚ آٔٛصؽ -

 ایدبد وب٘بَ ٞب ٚ ٌشٜٚ ٞبیی ثب حوٛس ٔـبٚساٖ ٚ ثیٕبساٖ -

 صی ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ػالٔت ثب أىبٖ دػتشػی ساحت ٚ داسای ٚاػي وبسثشی ػبدٜساٜ ا٘ذا -
ثب پیـشفت فٙبٚسی ٚ تىِٙٛٛطی ٞبی خذیذ، أشٚصٜ ثیـتش خٛا٘بٖ اص ایٗ ؿجىٝ ٞب اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ پغ ٔی تٛاٖ ثب اػتفبدٜ  -

 ٚسدٔفیذ اص ایٗ ؿجىٝ ٞب ثشای خٛا٘بٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ اٚلبت فشاغت ٔٙبػجی ثٝ ٚخٛد آ

 ثبال ثشدٖ آٌبٞی ٚاِذیٗ دسثبسٜ پیـشفت ّٓٓ ٚ فٙبٚسی ٚ ثٝ ٚخٛد آٔذٖ ایٗ ؿجىٝ ٞب ٘یض ٔی تٛا٘ذ ثٝ آٖ ٞب وٕه وٙذ -

ثشٌضاسی ٕٞبیؾ ٞب، ػٕیٙبسٞب ٚ ٘ـؼت ٞبی سػٕی ٚ غیش سػٕی ثشای تجبدَ اًالٓبت دس صٔیٙٝ ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٚ  -

 اػتفبدٜ ٔفیذ اص آٖ ٞب

 بة ٞبیی ثب ٔحٛسیت ؿجىٝ ٞبی ٔدبصی ٚ فٛایذ آٖ ٞبدادٖ ثشٚؿٛس ٚ وت -

 ثٝ ٚخٛد آٚسدٖ ٚ افضایؾ ثش٘بٔٝ ٞبی تّٛصیٛ٘ی ّٔی ثب ٔحٛسیت ایٗ ؿجىٝ ٞب -

ثشٌضاسی خّؼبت آٔٛصؿی اص ػٛی ٔلبدس أٛس فشٍٞٙی دس ؿٟشػتبٖ ٞب ثٝ ِٔٙٛس آؿٙب ٕ٘ٛدٖ ٚ اًالّ سػب٘ی ثٝ ٚاِذیٗ دس  -

 ٔٛسد ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی

 ثٝ ٚخٛد آٚسدٖ اػتفبدٜ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ دس ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی -

 ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٚ ٔثجت آؿٙب وشدٖ دا٘ـدٛیبٖ ثب اػتفبدٜ ٞبی ٔفیذ -

 ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی پیبٔذٞبی ٚ اػتفبدٜ ٞبی ٔٙفیآؿٙب وشدٖ دا٘ـدٛیبٖ ثب  -

 ایدبد ٚ ػبختٗ ؿجىٝ ٞبیی ثب ٔوبٔیٗ آٔٛصؿی دس فوبی ٔدبصی -
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 ت دادٖ ثٝ ؿجىٝ ٞبیی وٝ ثشای اػتفبدٜ دا٘ـدٛیبٖ ٔفیذ ٚالْ ؿٛداِٚٛی -

 آؿٙب وشدٖ دا٘ـدٛیبٖ ّٓی اِخلٛف دختشاٖ ثب خٌشات ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی -

 دسثبسٜ پیـشفت ّٓٓ ٚ فٙبٚسی ٚ ثٝ ٚخٛد آٔذٖ ایٗ ؿجىٝ ٞب دختشاٖ ٚ پؼشاٖثبال ثشدٖ آٌبٞی  -

 دس ایٗ فوبٞب ِ٘یش اػتفبدٜ ٞبی آٔٛصؿی ٚ... ثٝ ٚخٛد آٚسدٖ اػتفبدٜ ٞبی ٔفیذ اص ؿجىٝ ٞب -

 تـىیُ ؿجىٝ ٞبی ثٛٔی دس ایشاٖ دس دٚ ّ٘ٛ؛ ٔخلٛف دختشاٖ ٚ پؼشاٖ -
ثشٌضاسی خّؼبت آٔٛصؿی ٚ اسائٝ ساٞىبسٞبی ٔثجت ٚ ٔفیذ دسثبسٜ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی ٔدبصی ٚ تبثیشات ٔثجت آٖ دس  -

 ظٜ دا٘ـدٛیبٖ دس دا٘ـٍبٜ ٞبپیـشفت ٚ ّٕٓىشد تحلیّی لـش تحلیُ وشدٜ ثٝ ٚی

 وٕجٛد وبدس ٔتخلق دس سإٞٙبیی وشدٖ افشاد ثٝ ٘حٜٛ اػتفبدٜ ٔفیذ اص ؿجىٝ ٞبی ٔدبصی ٚ تبثیش آٖ دس ّٕٓىشد تحلیّی -

 ٍ٘بسؽ وتبة ٞبیی دس صٔیٙٝ تبثیشات ٔفیذ ؿجىٝ ٞب ثش پیـشفت تحلیّی ٚ اسائٝ آٖ ٞب دس ٔشاوض آٔٛصؿی -

دس ٔذاسع خٟت آٌبٞی دادٖ ثٝ ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ خٛا٘بٖ دس ٔٛسد ٔضایب ٚ ٔٔبیت ؿجىٝ ٞبی  ثشٌضاسی والع ٞبی آٔٛصؿی -

 اختٕبٓی  ٚ ٘حٜٛ ی اػتفبدٜ كحیح اص آٖ ٞب

ًشاحی ٚ تذٚیٗ ثخـی دس وتبة ٞبی دسػی دس استجبى ثب آؿٙبیی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثب ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی ٚ خٌشات  -

 ثبِمٜٛ آٖ ٞب

 ثب ٔٛهّٛ ػالٔت ٚ ؿجىٝ ٞبی ٔدبصیثشٌضاسی ٕٞبیؾ ٞبیی  -

 اػتفبدٜ اص ٔـبٚساٖ آٌبٜ ٚ ثب تدشثٝ دس ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی -

ٌزسا٘ذٖ اٚلبت ثیـتشی ثب فشص٘ذاٖ دس فوبی ثیشٖٚ اص خب٘ٝ ثٝ ًٛسی وٝ فشص٘ذاٖ اص ِ٘ش ٓبًفی، احؼبع خال ٘ىٙٙذ ٚ خٟت  -

 خجشاٖ ایٗ وٕجٛد ثٝ ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی پٙبٜ ٘جش٘ذ

 ِبست ٚاِذیٗ ثش فشص٘ذاٖ دس ٘حٜٛ اػتفبدٜ اص ایٗ ؿجىٝ ٞب٘ -

 ٞٙدبس ػبصی ٞبی ٔثجت ٚ تشٚیح فشًٞٙ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی -

 

 منابع فارسی

(، تبثیش ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ثش ػجه ص٘ذٌی خٛا٘بٖ، فلّٙبٔٝ دا٘ؾ ا٘تِبٔی خشاػبٖ 1392ٌشیٛا٘ی، ٔشیٓ. ) ؛أیشپٛس، ٟٔٙبص -

 ؿٕبِی، ػبَ اَٚ، ؿٕبسٜ ػْٛ.

(، ثشسػی ساثٌٝ ا٘ذاصٜ ؿجىٝ ٞبی 1392ٚیؼی، ٘لشاهلل. ) ؛ًبٞشی، ٔحٕذ ؛ٌٙدّٔی ٚ٘ذ، ٘بٞیذ ؛اوجشی ثیبتیب٘ی، ٓجذاِشهب -

 ی دس ٚاِذیٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٓمت ٔب٘ذٜ رٞٙی آٔٛصؽ پزیش.اختٕبٓی ثب ػالٔت خؼٕب٘

(، تبثیش اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی ثش پیـشفت تحلیّی دا٘ـدٛیبٖ، ٌشٜٚ ّْٓٛ 1395) .أبٔی سیضی، وجشی -

 تشثیتی دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی خٛصػتبٖ.

اختٕبٓی فشدی ثب ػالٔت اختٕبٓی خٛا٘بٖ، سٚیؾ (، ثشسػی ساثٌٝ ؿجىٝ ٞبی 1394) .ا٘تِبٔی ثیبٖ، ٘شٌغ؛ احمش، لذػی -

 سٚا٘ـٙبػی، ػبَ چٟبسْ، ؿٕبسٜ دٚاصدٞٓ.

(، اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی دس آٔٛصؽ، فشكت ٞب ٚ 1392چشإ ٔالیی، ِیال؛ وذیٛس، پشٚیٗ؛ كشأی، غالٔشهب. ) -

 ی دا٘ـٍبٜ اِضٞشا )ع(، دٚسٜ دٞٓ، ؿٕبسٜ ػی اْ.چبِؾ ٞب، ا٘ذیـٝ ٞبی ٘ٛیٗ تشثیتی، دا٘ـىذٜ ّْٓٛ تشثیتی ٚ سٚاٖ ؿٙبػ

(، ثشسػی ٓٛأُ ٔٛثش ثش ػالٔت اختٕبٓی دا٘ـدٛیبٖ ثب تبویذ ثش ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی، پبیبٖ ٘بٔٝ 1389حبتٕی، پشیؼب.، ) -

 وبسؿٙبػی اسؿذ سؿتٝ ٔذدوبسی اختٕبٓی.

ـی ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی دس ػبصٔبٖ ٞبی (، ٓٛأُ ٔٛثش دس اثشثخ1391حمیمی، ٔحٕذسهب. ) ؛سحٕب٘ضادٜ، ػیذ ّٓی -

 سػب٘ٝ ای)ٔٛسد ٌٔبِٔٝ: ا٘دٕٗ ٔذیشاٖ سٚاثي ٕٓٛٔی ایشاٖ(، ٌٔبِٔبت سػب٘ٝ ای، ػبَ ٞـتٓ، ؿٕبسٜ ثیؼت ٚ یىٓ.

(، تحّیُ ٔحتٛای ٔوبٔیٗ فشٍٞٙی ٚ اختٕبٓی دس ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی 1393ثٙذٌی ٔٙفشد، ػٔیذٜ. ) ؛سػِٛی، ٔحٕذ سهب -

 : فیؼجٛن ٚ خٛا٘بٖ ؿٟش تٟشاٖ(، ػبَ پب٘ضدٞٓ، ؿٕبسٜ ثیؼت ٚ ٞفتٓ.)ٔٛسد پظٚٞؾ
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(، تبثیش ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی ثش یبدٌیشی صثبٖ اٍّ٘یؼی دا٘ؾ 1394لشثب٘ی، حٕیذسهب. ) ؛صاسٓی صٚاسوی، اػٕبٓیُ -

 آٔٛصاٖ، فٙبٚسی آٔٛصؿی ٚ یبدٌیشی، ػبَ اَٚ، ؿٕبسٜ ػْٛ.

(، ساثٌٝ ثیٗ اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی تّفٗ 1395اػذ صادٜ،حؼٗ. ) ؛ػٔذی پٛس، اػٕبٓیُ ؛ػّیٕب٘ی، ٔدیذ -

ٕٞشاٜ ثب إٞبَ وبسی تحلیّی، احؼبع تٟٙبیی ٚ ػالٔت سٚاٖ دا٘ؾ آٔٛصاٖ، فٙبٚسی اًالٓبت ٚ استجبًبت دس ّْٓٛ تشثیتی، 

 ػبَ ؿـٓ، ؿٕبسٜ چٟبسْ. 

ٝ ثشسػی ػالٔت سٚا٘ی ٚ ٔـىالت سفتبسی دس دا٘ؾ آٔٛصاٖ اػتفبدٜ وٙٙذٜ اص ؿجىٝ ٞبی (، پبیبٖ ٘ب1395ٔفمیٝ، فشصا٘ٝ. ) -

 اختٕبٓی، ٚصاست ّْٓٛ ٚ تحمیمبت فٗ آٚسی دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس ٚاحذ ثیٗ إِّّی ویؾ.

ی دس (، ثشسػی ساثٌٝ ثیٗ ٞٛؽ ٞیدب٘ی ٚ ػالٔت 1392ٕٕٔٛٓ٘بصی، آػیٝ. ) ؛ّٓی صادٜ، ؿیٛا ؛وٛچه صادٜ ًبِٕی، ػجحب٘ٝ -

 دا٘ـدٛیبٖ پشػتبسی.

(، تبثیش ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی ثش پیـشفت 1395ػبسیخب٘ی، ساحّٝ. ) ؛فین آثبدی، ٘شٌغ ؛صاسّ، ٔحٕذ ؛ٔبِٕیش، ٔشتوی -

 تحلیّی ٚ یبدداسی دا٘ـدٛیبٖ پشػتبسی دس آٔٛصؽ صثبٖ اٍّ٘یؼی، ٔدّٝ ایشا٘ی آٔٛصؽ دس ّْٓٛ پضؿىی.

(، ؿجىٝ ٞبی اختٕبٓی ٔدبصی ٚ ثحشاٖ ٞٛیت )ثب تبویذ ثش ثحشاٖ ٞٛیتی 1391بوؼبس، فبئضٜ. )خ ؛ٓذِی پٛس، كٕذ ؛ٕٔٔبس، ثشیب -
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Abstract 
According to the development of social networks in the community of society specially 

students, so requires research in the field of necessity. The aim of this research is the 

relationship between the use of social networks in increase academic achievement and public 

health in the payame noor students city of Zahedan. the method of research is a description of 

the correlation type. Statistical population this research all students of the payam noor 

university of zahedan city with a population of 3000 students in 1396. Sample this research,  

340 students that selected with cluster sampling. Data collection has two standard 

questionnaire (public health with likert_type rating scale with stability of 0/88) and (academic 

performance questionnaire with stability of 0/88) and one questionnaire researcher (social 
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network with stability of 0/87). Data at two levels, descriptive (frequency table and draw 

graph frequency) perception (pearson correlation,  one sample t-test, independent t-test & k-

related test) is analysed using the software SPSS 24. The research results suggest that is a 

direct relationship between used of social networks in the increase academic achievement 

students. Also there is a direct relationship between used of social networks in the increase 

public health. 
Key words: Social networks, Academic achievement, public health. 
 


