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 : چکیده

و   اجتماعی  ارتباطات  شبکه های  و  تعامالت  از عرصه    یلیتکم  الت یتحص دانشجويان    عمیقوجود  اساتید خود يکی  با 
شبکه اجتماعی رسمی و با توجه به تاثیرات همه جانبه  دانشگاهی است.    عملکرد تحصیلی  در  گذارتاثیر  و های با اهمیت  
رسمی عالدر    غیر  آموزش  تاثیر    ینظام  بررسی  صدد  در  بررسی  تحصیالت    آناين  دانشجويان  تحصیلی  عملکرد  بر 

تکمیلی دانشگاه مازندران در  صیالت  يان تحویه دانشجمطالعه را کل  ين ا  ی جامعه آمارتکمیلی دانشگاه مازندران می باشد. 
تحصیلی   اروش    است.داده    یل تشک  95-96سال  در  از طر  یمايشیپ  یقتحق  ين پژوهش  ها  داده  و  پرسشنامه   يقبوده 

 يد.  گرد یساده جمع آور یتصادف یریگ  یرینمونه گ يقنفر بوده که از طر 358یقحجم نمونه تحق شده است. یگردآور
 الت یتحص  انيدانشجو  یلیعملکرد تحص شبکه اجتماعی رسمی تاثیر معنی داری بر د که  می دهن نشا  يافته های پژوهش

اجتماعیلیتکم اما شبکه  داشته    استیشترين تاثیر مثبت بر متغیر عملکرد تحصیلی  ب  (  505/0غیر رسمی )  ی نداشته است 

 انيدانشجو  یلیتحص قوی ترين پیش بینی کننده عملکرد    (  0/ 351صمیمیت شبکه اجتماعی )  میزان  متغیراست. پس از آن   

( و   182/0)، کیفیت شبکه اجتماعی  (  222/0)بوده است. متغیر حجم و يا اندازه شبکه اجتماعیی  لیتکم   التیتحص

اين بررسی    متغیرهای مستقل  است که  هنده آنضريب تعیین تعديل يافته نشان د  .  قرار دارند  (  094/0)دسترسی  
ی را تبیین  لیتکم  التیتحص   انيدانشجو  یلیعملکرد تحص درصد از واريانس متغیر وابسته تحقیق يعنی    44/0به میزان  
استفاده    یرسم  ریغ  یاجتماع  یشبکه ها  یها  تیاز قابل  یآموزش دانشگاه  زاني الزم است  برنامه ر  جه،یدر نت    می کند.
  ی لیتکم  الت یتحص   انيدانشجو  یو پژوهش  یعملکرد آموزش  ی ارتقا  ی مهم برا  ی ارتباط  زمیمکانعنوان    ز آن به نموده و ا
 . ندينما یریبهره گ

کلیدی:  اژهو رسمی  رسمی  اجتماعی  شبکه   : های  غیر  عالی،  و  عملکرد  آموزش  رتحصیلی،  ،     ، یآموزش  یزيبرنامه 

 دانشجويان تحصیالت تکمیلی.
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 :مقدمه 

دانشگاهها در توسعه ود ندارد که پژوهش و تولیدات علمی، مالک برتری ملت ها و جوامع است. ترديدی وج  امروزه هیچ
ملی و پیشبرد دانش، علم و فناوری نقش اساسی داشته و بستر اصلی تفکر، انديشه و تحقیق در هر جامعه ای  به حساب 

 می آيند.
نسژژبت  بر پژژژوهش یآموزش مبتناز حیث  عف آناهمیت مضا با توجه به تکمیلیتحصیالت ظرفیت ، دو دهه گذشتهدر  

و سیاست های کلی نظام علم و فنآوری نیز بر آن ابرام و اصرار داشژژته  همواره رو به افزايش بوده است. به ساير دوره ها
ت سژژر بر پژوهش را پش یمبتن یآموزش ادیيحدود ز ات  لیدر زمان تحص دانشجويان تحصیالت تکمیلی بدلیل اينکه  اند.  
تر پا به عرصه خود دارند، به گونه ای ژرف یلیمدرک تحص  افتينامه برای درانيبه ارائه پا  ازین گريو از سوی د  ندارگذیم

: 1385  و همکژژاران،  )فعلژژی  داشته باشژژندعلم و دانش    دیدر تولو مهمی می توانند    ترو نقش گسترده  گذارندیپژوهش م
در تولیژژد فعالیژژت هژژای علمژژی و پژوهشژژی تکمیلی    ان تحصیالتهم دانشجويگر چه آمار مشخص و دقیقی از س(. ا94

مشخص نیست اما بررسی های اندک صورت پذيرفته نشانگر آن هستند که دانشجويان تحصیالت تکمیلی سهم زيادی 
در % از پژوهشهای صژژورت گرفتژژه  55 در تولیدات علمی دارند. به عنوان مثال در يکی از بررسی ها مشخص گرديد که

 گژژران،يو د یاست )رفژژاه و دکتری بوده ارشد یکارشناس مقطع های نامه انياز پابرگرفته   در داخل کشور  یشکپز  حوزه
 پیشژژرفت و توسژژعه می توان بیان کرد که تحصیالت تکمیلی در نظام آموزش عژژالی نیژژروی محرکژژهبنابر اين (.    1379
 ازهایشناخت نای جامعه باشند. لذا  گوی نیاز هب تری پاسخآموزش عالی محسوب شده و در سطوح باالتر و مطلو  پايدار

 انيانشژژجواسژژتعدادهای ددر جهژژت شژژکوفايی    یپژوهشژژ   ،یتوجه به عملکژژرد آموزشژژ و    ان،يدانشجو  نيهای او دغدغه
ی آموزشژژی و هژژا و تژژالش هژژا تیژژ فعال هیژژ کل عملکرد تحصیلی به معنای امری اجتناب ناپذير است. یلیتکم  التیتحص 

، همژژواره بژژه دهد یاز خود نشان م دانشگاهدر  علم و دانش  در جهت کسب    ییلحصیالت تکمانشجويان تپژوهشی که د
 .اسژژت بژژوده مژژورد توجژژه سیاسژژتگذاران و تصژژمیم سژژازانعالی و دانشژژگاهها    مهم نظام آموزش  اهدافاز    یکعنوان ي

 علمژژی و ط بژژه رشژژته ر های مربژژو، مهارت ها و ارزش ها و هنجاعلمدانشجويان تحصیالت تکمیلی عالوه بر يادگیری  
مربوط به دانشگاهی با ارزشهای علمی ساختار  مشارکت در پروژه های تحقیقاتیبا استادان و    ارتباطبر قراری آموزشی با  

شخصژژیت حرفژژه ای  غیر مستقیمو که معموال از طريق برنامه درسی پنهان صورت می گیرد، آشنا شده و بطور مستقیم 
آموزشی و پژوهشی  دبر روی عملکر. در اين مسیر عوامل مختلفی (1386اقدم،    هیزاددازگر و علخود را شکل می دهند)گ

از جملژژه  از سوی دانشمندان حژژوزه هژژای مختلژژف علمژژی تاثیر گذار هستند و اين مسالهدانشجويان تحصیالت تکمیلی 
د تحصژژیلی ا در عملکژژرر متعژژددی رمورد کنکاش قرار گرفته و عناصژژ   بیتی و جامعه شناسانرروانشناسی تربیتی، علوم ت

فتژژه اسژژت نقژژش شژژبکه هژژای تاثیرگذار دانسته اند. يکی از عواملی که از سوی جامعه شناسان علم مورد توجه قژژرار گر
 در  تاثیرگژژذار  دانشجويان با اساتید خود يکی از عرصژژه هژژای بژژا اهمیژژت و   عمیقوجود تعامالت و ارتباطات  اجتماعی و  

روابط اساتید با دانشجويان تاحژژدی شبکه های اجتماعی رسمی و غیر رسمی،  است. اهمیتدانشگاهی   عملکرد تحصیلی
اسژژتاد و  غیر رسژژمیارتباطات  ايجادونه های دانشگاهی آکسفورد و کمبريج از طريق بريتانیا با نم است که آموزش عالی

هژژای   یستگيشاتنها    (2009)1نزیکال  یرتعببه  (.  1385می شود )قانعی راد،    متمايز  عالیآموزش    الگوهای  سايردانشجو از  
منتهی شژژود بلکژژه دانشژژگاه و نهژژاد علژژم يژژ  نظژژام   علمی  به موفقیتد  نتوانی  نمبه تنهايی    یاستاندارهای فن  و   یعلم

 مطالعژژاتی کژژه در کشژژورنتژژايج  می شود.    ماجتماعی است که در آن انبوهی از فعالیت های شناختی و غیر شناختی انجا
 می دهد که در دانشگاههای ايران نقش کنش های متقابل روزمره و تعاملی  نشان  ه استگرفت  صورت  دردهه های اخیر
کمرنگ است. برای مثال در برخی از رشته های دانشگاهی در کشور ايران از قبیژژل   و تحصیالت تکمیلی  در فضای علم
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هش ها نتژژايج از اين پژو و در برخی  (.21: 1375علوم اجتماعی ضعف ارتباطات بین استاد و دانشجو وجود دارد)عبدللهی 
اجتماعی علمژژی اسژژت. کژژار هژژای علمژژی حاکی از ضعف شبکه های اجتماعی در نظام آموزش عالی و  نیز  بدست آمده  

 دانشجويان بیشتر به صورت فرد گرايانه و غیر جمعی انجام می شود و فضای گفتگو و مشارکت کنشگران اجتماع علمی
قاضژژی   دينه نشده معطوف اسژژت.)ست که در آن روابط و تعامالت نهاای ا  گونه  ت بهتعامالشبکه ای و عمیق نیست و  

می تژژوان (. 1385، و اين وضعیت به ي  وضعیت بی هنجاری تبديل شده است)قانعی راد  (.1380مرجايی ،  طباطبايی و  
در فضژژای   که اجتمژژاعیبه توصیف وضعیت تعامالت و شبآنها    اين است کهمطالعات    ويژگی اين دسته ازبیان نمود که  
ارتباطات و تعامالت و نقش آن در پیشرفت و عملکرد اثرات  به ا دسته ای ديگر از مطالعاتام بسنده کرده اند.دانشگاهی  

 خژژود کارآمژژدی  در مطالعه خود بژژه بررسژژی  (1395گراوند و همکاران )به عنوان مثال    تحصیلی را مد نظر قرار داده اند.
 التیتحصژژ   انيدانشژژجو  یپژوهش  -یدانشگاه با عملکرد آموزش  یپژوهش  -  یشآموز  طیحم  و   یعوامل اجتماع  ،یپژوهش
نتايج پژوهش آنها نشان داد که بین عوامل اجتماعی و خرده مؤلفه های آن ی دانشگاه فردوسی مشهد پرداخته اند. لیتکم

 دارد.  دناداری وجژژو، رابطه معپژوهشی دانشجويان  -مانند حمايت اساتید و زيرساخت های دانشگاهی با عملکرد آموزشی
 نیبژژ  مثبژژت اجتمژژاعی تعژژامالت در پژوهشهای خود نشان داده اند کژژه(1385( قانعی راد)1388حائری زاده و همکاران )

 1391مطالعه نواح و همکاران در سال و يا  تاثیر مثبتی بر عملکرد تحصیلی دانشجويان ايفا می کند.  استاد و   انيدانشجو
شمار علم به یساختار احتماع یهاعرصه نيتراز مهم  یکيو استادان    انيدانشجو  نیروابط بتعامالت و  نشان داده اند که  

رابطژژه    یژژ آکادم  یو درون فضژژا  رونیآنها در ب  های سرمايه  زانیبا استادان با م  اني. و تعامالت و روابط دانشجوديآیم
( 2003)  3گددارد  و (  1982)2و هارپل، اندو  (0012)1هیوو    وکمطالعات    (.26:  1391)نواح و همکاران،    مثبت و معنادار دارد

آنهژژا  یلیتحصژژ  شرفتیپ و  دانشجويان یارتباط یشبکه ها بین  یدار  یمثبت و معن  ۀرابطند که  در مطالعه خود نشان داد
 شژژرفتیپبژژر  یو فرهنگژژ  یاجتماع یها هيسرما ریتأث یبررس خود در  یکه در مطالعه ا زی) ن 0092 4نانزو يا   وجود دارد.
مثبژژت و   ریتژژأث  ،یلیتحصژژ   شژژرفتیبژژر پ  میرمسژژتقیو غ  میمستق  صورتبه    ،یاجتماع  یشبکه هانشان داده که    یلیتحص 
 ،هخژژود پنژژداراستاد در بهبود  -نقش تعامالت دانشجو  "( مقاله ای با عنوان  2010و همکاران)5کوماراجو    دارند.  یمعنادار

بژژا   يیتعژژامالت دانشژژجوبررسژژی نشژژان داد کژژه  ای اين  يافته هد.  انجام دادن  "انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجويان
آنهژژا نقژژش موفقیژژت تحصژژیلی  و    زهیژژ و ارتقاء انگ  جوياندانش  یلیتحص   میتواند در توسعه مفاه  یم  یعلم  ئتیه  اعضای
 اتیژژ ه  یو اعضا  جوياندانش  نیو مکرر ب   يکه به طور فعال ارتباطات نزد  يیکند. دانشکده ها و دانشگاه ها  فايا  یمهم
 جوياندانشژژ  یو حرفژژه ا  یرشد فکژژر  شيتوانند به طور بالقوه در افزا  یم  اديکنند، به احتمال ز  یم  تيا تقود رخو  یعلم

عضژژو   يژژ  یحتژژ ارتباط بژژا موفق در   جويانکه دانشيافته های اين مطالعه بیانگر اين است    کنند.  فايا  یخود نقش مهم
تعامالت با دانشکده   غلبگرچه ا. دارندجويی  دانش یگت به زندسبن  یشتریب  تياحساس رضا اديبه احتمال ز ،یعلم ئتیه

دارنژژد،  یشژژتریب زهیکنند، انگ یتجربه م یررسمیتعامالت غ که جويانیدانشاما دهد،  یرخ م یکالس رسم طیها در مح
فرهنژژگ  یبه عنوان عامل اصل جوياندانش نیب یرسم ریتعامل غ  می شوندمشغول    یریادگي  نديمشغول و فعاالنه در فرآ

 یتعامالت رسمدارد.  یدانشگاه جوياندانش یبر نگرش ها، منافع و ارزش ها  یمهم  ریو تأث  می شودشناخته    گاهیدانش
 یلیتحصژژ  تیژژ در موفق یدر خارج از آن هر دو نقش مهم  ايو    یآموزش  یها  طیتواند در مح  یم  جوياندانش  یررسمیغ  اي

اثیر زيژژادی در عملکژژرد آموزشژژی و ينکژژه تژژ عالوه بژژر اغیر رسمی  اين کنشها و تعامالت رسمی و . ايفا کند    جوياندانش
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( 2016، 1جنسن و جتنمهمی دارند)نیز نقش  دانشجويان تحصیالت تکمیلیپژوهشی دارند در شکل گیری هويت علمی 
 (.2019، 2مولر و پرسشوند) سبب نوآوری علمی میحتی و 

ای اجتماعی به عنوان يکژژی از مولفژژه و شبکه هش تعامالت  نشان از توجه به نقکشور    پیشین در  مطالعات  مروراگر چه  
مورد توجه بوده اسژژت امژژا بیشژژتر ايژژن   پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلیسرمايه اجتماعی و نقش ان در  های موثر  

اين، اين بررسژژی  . عالوه برسطوح کارشناسی متمرکز بوده اند نشجوياندايا نظام آموزش و پرورش و مطالعات در سطح  
خصوصیات ساختی  )انژژدازه، تژژراکم و ترکیژژب( و به    رسمی و غیر رسمی را از هم متمايز نکردهاجتماعی  شبکه های    ها

برای همین     آن توجه نداشته اند.رابطه(     ی،خصوصیات تعاملی  )شیوه تماس، فراوانی تماس، صمیمیت، دوام و ماندگار
چژژه دانشجويان تحصیالت تکمیلژژی  رسمی و غیررسمی   اجتماعی  شبکه هایپرسش اصلی مطالعه حاضر اين است که  

 آموزشی و پژوهشی آنها دارد؟تاثیری در عملکرد 
 

 ژوهش :پ دبیاتا
گسترش پیوندهای  و موجب می شود کنشگران با شود محسوب میهر جامعه ای روابط اجتماعی هسته اصلی 

البته جامعه  يابند .  ود دست  اهداف خ  به خود، کنش های خود را در ساختار جامعه تسهیل نمايند و از اين طريق 
مختلف بین    در برقراری ارتباط و کمیت و کیفیت آن يکسان نبوده و تفاوتهايی از جنبه های ها و اجتماع های  
، دارد  وجود  باشد  آنان  می  وساختاری  فرهنگی  اجتماعی،  عوامل  از  ناشی  که  های  تفاوت  و  نظیر  )باستانی 
ی اجتماعی اند که به وسیله ارتباطات بین افراد و گروه  ساختارهاشبکه ها  ن  (. بنابر اي1386صالحی هیکويی،  

روشن به صورت  روابط اجتماعی می توانند به صورت نظام مند و(.  684:  1384ن،  ها ايجاد می شوند )لیتل جا
پیوند  "و مجموعه ای از     "اعضای شبکه"شبکه، عبارت است از    ي   اجتماعی  ساخت   شبکه ها تجلی يابند. 

  گروه   افراد،   توانند   می  شبکه   اعضای.    است   شده  تشکیل  ، را به هم متصل می سازد  کنشگران  و اد  افر  که  "ها
  (.1988 ولمن،) باشند ...  و ها سازمان ويا حقوقی های موجوديت نهادها، ها،

اجتماع ي     یشبکه  عنوان  کنشگرانی  یاجتماع  یساختاربه  از  فرد   عبارت  تشکیسازمان  اي  ی)عموماً   لی( 
 و با هم پیوند  به هم وصل هستندی و روابط اجتماعی  چند نوع خاص از وابستگ  اي   يتوسط    است کهشده

مساله اصلی در ديدگاه   .(2018)ولمن،  دارند تعريف شده است  4و ضعیف  3يا پیوند قوی  رسمی و غیر رسمی
عنوان ي   جتماعی به  شبکه، روابط اجتماعی به عنوان واحد اصلی تشکیل دهنده ساخت جامعه است. ساخت ا

از  ش از    "اعضای شبکه"بکه،  افراد، کنشگران يا گره ها    "پیوند ها"و مجموعه ای  را به هم متصل می  که 
است. اعضای شبکه می توانند افراد گروه ها، نهاد ها، موجوديت های حقوقی و يا سازمانها سازد، تشکیل شده  
ه ای هم در سطح روابط رسمی و هم در شبکه  ک اجتماع شب ( اين1386، و صالحی هیکويی،  و... باشند)باستانی
رسمی   غیر  بخشروابط  عنوان  اجتماع  ی به  سازمان  تسه   یم  یاز  با  ها  لیتوانند  خودهماه  یکنش   ،نگ 

 (.167: 1994دهند )پوتنام، شيجامعه را افزا  ي  یکارآمد
 
 

 عملکرد تحصیلی:شبکه اجتماعی و 
 

نیادی ترين جز سرمايه اجتماعی يگر را يکی از براد با يکدتعامالت افپوتنام در نظريه خود شبکه اجتماعی و  
به دو دسته شبکه   را  نوع شبکه اجتماعی  از هم تفکی  می    1و شبکه عمودی  5افقی قلمداد می کند. پوتنام 
 

1 Jensen & Jetten 
2 Muller & Peres 
3 Strong ties 
4 Weak ties 
5 Horizontal networks 
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  افراد از قدرت و وضعیت برابری برخوردار هستند و کنشگران با هم کند. به نظر وی افراد در شبکه روابط افقی  
می کنند. لذا در شبکه های افقی مشارکت   طالعات را به صورت شفاف بین خود رد و بدلهستند و ا  در ارتباط

از نظر پوتنام  افراد را افزايش می دهد و سبب تسهیل فعالیتها و کنش های کنشگران در اجتماع خواهد شد.  
  امل و مباحثه ن امکان تعفراهم آورد قياز طر ی افقی و يا به تعبیری شبکه های غیر رسمیاجتماع  یها  شبکه
سهیل می کنند و از اين  ت)دانشگاهی(  کنشهای خود را در ساختار جامعه    ،و با گسترش پیوند های خود،  بیشتر

م  می کنند. شبکه اجتماعی  ک  انيدانشجو  یو پژوهش  یعملکرد آموزش  يعنی طريق به رسیدن به اهداف خود  
اغل از شبک  ب غیر موثقعمودی و يا سلسله مراتبی و رسمی  به  تر  افقی هستند. شبکه های عمودی  ه های 

را   سبب برای همین کنشهای جمعی  است  رابطه ي  طرفه حاکم  متقابل عموما  تعامل  و  عدم وجود هنجار 
شبکه های اجتماعی افقی تر باشد موفقیت نهادی آن  تسهیل نمی کنند و کار ساز نیستند. بنابر اين هر چه قدر 

موجود   ررسمىیارتباطات غ  قيهاى افراد از طرتجربه. و بسیاری از  (1994همکاران،  پوتنام و  )نیز بیشتر است
  (.2010)مینان، دنابيها انتقال مىآن  نیب

استاد و دانشجو تاثیر مستقیمی بر بر اين اساس روابط تعامل دانشجويان در دانشگاه روابط غیر رسمی میان  
شبکه های   و در نهايت   (1970، اسپادای  1969)چیکرينگ   داشته باشدرشد فکری و توانايی های دانشجويان  

به عنوان    .(2019استدفلد و همکاران،)منجر به بهبود موفقیت تحصیلی دانشجويان شود  اجتماعی غیر رسمی
نشان  همکارانش  و  ولکوين  مطالعه  در  ديگر   مثال  داشتن  نگه  ثابت  با  انتقالی،  دانشجويان  است  شده  داده 

)حائری زاده   .داشته اندروابط غیر رسمی با اساتید موفقیت تحصیلی کمتری  در داشتن    ه خاطر ضعفمتغیرها ب
به 1388و همکاران،   بیشتری  او را می شناسد، احساس تعهد  استاد  (. هنگامی که دانشجو احساس می کند 
اساتیدی می  استاد و خواس به  را بیشتر متعهد  او خواهد داشت. دانشجويان خود  نان را می دانند که آ ته های 

ارتباطات غیر رسمی   داشتن  با  دانشجويان  و قضاوت های مثبت  شناسند.  بیشتری می کنند  احساس همدلی 
ت درسی خود را به  تری در باره آنان ارائه می دهند. وجود اين رابطه می تواند به دانشجو کم  کند که مشکال

از کالس   بیرون  رابطه  کند. وجود  رفع  استادامکان گفتگصورت کارآمدتر  با  به   و  از ساعات رسمی  در خارج 
می دهد که بیشتر از استاد استفاده کند. اغلب، بهترين تجربه های يادگیری دانشجويان   دانشجو اين امکان را

مباح و  استاد  با  نیمه خصوصی  و  گفتگوهای خصوصی  ددر  دانشجو  و  استاد  میان  رسمی  غیر  از   رثه  بیرون 
 (.  1388و همکاران،  ائری زاده( )ح2004 2رلوهکالس شکل می گیرد)

  برای همین   .(2019استدفلد و همکاران،)شبکه های اجتماعی بخصوص در زمینه آموزشی ابعاد مختلفی دارند
اجتماعی   شبکه  بندی  دسته  بر  افقعالوه  شبکه  دسته  دو  عمود   یبه  شبکه  رسمی     یو  و غیر  رسمی  يا  و 

  و 4تراکم   اندازه،)  3ساختی   خصوصیاتبه  جمله  عی از  اجتما  های  شبکه  شبکه اجتماعی به خصوصیات  محققان
 خصوصیات و    7(رابطه  و ماندگاری  دوام  صمیمیت،  تماس،  فراوانی  تماس،  شیوه)  6تعاملی   خصوصیات،5(ترکیب
اند.   ( 1386( )باستانی و صالحی هیکويی،  1987راندز،    و  ايسرايل)  (حمايت  انواع  )8کارکردی    نیز توجه داشته 
،ه،  شبک اندازه   ابعادتراکم    ترکیب  در  شبکه  خصوصیات  ديگر  حمايت   و  نوع  و  میزان  بر  تعاملی  و  ساختی 

. برای همین در مطالعات شبکه های اجتماعی و عملکرد تحصیلی به  (1999دريافتی تاثیر گذار هستند)ولمن،  
مثال   عنوان  به  اند.  کرده  توجه  نیز  اجتماعی  های  شبکه  ترنزينی خصوصیات  و  خومط  در  پاسکارال  به العه    د 

غیررسمی  های  تماس  يا    فراوانی  عبارتو  اجتماعی   ديگر   به  شبکه  تراکم  و  نتايج   اندازه  و  اند  کرده  توجه 
افراد اجتماعی  شبکه  تراکم  که  داد  نشان  آنها  با  مطالعات  را  و  باالترين همبستگی  تحصیلی  نمرات    عملکرد 

 
1 Vertical networks 
2 Lohr 
3 Structural characteristics 
4 Density 
5 Composition 
6 Interactional characteristics 
7 Durability 
8 Functional characteristics 
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شبکه های اجتماعی   خصوصیاتاست که  داده شده    و يا مطالعه در مطالعه ديگر نشان  داشته است.دانشجويان  
فراوانی، کیفیت و استحکام تعامل های دانشجويان و اساتید تاثیر قابل مالحظه ای بر رشد و توسعه    جملهاز  

راد،   است)قانعی  داشته  دانشجويان  در 11:  1385فکری  که  همانطور  و    (.  )جانسون  تعاملی  يادگیری  نظريه 
تعامل در فرايندهای   ، استدالل می شود  ( 1998و    1993و هلوب ،و جانسون    ؛ جانسون 1984و  1989جانسون

 آموزشی و يادگیری همکارانه، عملکرد و موفقیت و بهره وری بیشتری را موجب می شود. 
اساس پژوهش  ،  اجتماعی  شبکه  نظريه   بر  و  اين  نوع  اجتماعی  خصوصیاتابعاد،  های  آنو    شبکه  ر  د  نقش 

 . دهدمورد بررسی تجربی قرار می را  یلیالت تکمجويان تحصیوهشی( دانشعملکرد تحصیلی)آموزشی و پژ
 

 :پژوهش فرضیه اصلی
 وجود دارد.و معنی داری  مستقیم رابطۀ یلیعملکرد تحص  و یرسم یشبکه اجتماع بین-1
 وجود دارد.و معنی داری  مستقیم رابطۀ یلیعملکرد تحص  و یرسم ریغ یشبکه اجتماعبین  -2

 فرعی پژوهشفرضیه 
 .وجود دارد یتفاوت معنادارپاسخگويان  جنسیت بر حسب ان يدانشجو یلکرد تحصیلمعمیانگین 
 .وجود دارد یتفاوت معنادارپاسخگويان   دوره تحصیلی بر حسب ان يدانشجو یعملکرد تحصیلمیانگین 
تحصیلمیانگین   حسب  انيدانشجو  یعملکرد  تحصیل   بر  محل  معنادارپاسخگويان    دانشکده  وجود    یتفاوت 
 .دارد

 
 هش:ژوپ روش

 
واحد تحلیل اين مطالعژه در  باشد. می مقطعیاز نوع   تحقیقو طرح    پیمايشیروش پژوهش حاضر،   

که دانشگاه مازندران  یلیتکم التیتحص دانشجويان کلیه شامل مطالعه اين آماری جامعه  سطح فرد بوده است.
 بژر اسژاس  نمونژه  که تعداد  ، می باشد.نفر( مشغول به تحصیل بوده اند  2776)1394-1395  یلیدر سال تحص

اما به منظور پیشگیری از احتمژال . است شده برآورد  نمونه  358    درصد اطمینان،  95کوکران با احتمال    فرمول
مخدوش بودن پرسشنامه ها در اثر پاسخ ندادن، عدم بازگشت پرسشنامه، مخدوش و کامل نبودن پاسژخ نامژه 

پژس از کنژار  هنفژر تعیژین گرديژد کژ  390تحقیق    عداد نمونهيی تحقیق تها و همچنین به منظور افزايش پايا
پژوهش   نيدر ا  قرار گرفت.  لیو تحل  هيپرسشنامه مورد تجز  360  تيمخدوش، در نها  یگذاشتن پرسشنامه ها

هژر  یلژیتکم التیتحصژ انيمتناسب با تعداد دانشجويعنی  1متناسب یطبقه ا یرینمونه گ  شیوهبه    نمونه ها  
 7 یاسی، دانشکده حقوق و علوم سدرصد 6 ی، دانشکده هنر و معماردرصد 24 هيپا ه علومدانشکداز    دانشکده )
، و  درصژد 14، دانشژکده  اقتصژاد درصژد 7 یبژدن تیژ، دانشژکده تربدرصد  9  یمهندس-یدانشکده فن،  درصد

 م نمونژه هژرنمونه انتخاب شدند. با توجه به مشخص شژدن حجژ نوانبه ع (درصد  33  یدانشکده  علوم انسان
 یتصژژادف یریژژو سژژپس از روش نمونژژه گ ديژژگرد هیژژته  یلژژیتکم التیتحصژژ انيدانشژژجو سژژتیل ،دانشژژکده

 انتخاب شدند.)افراد( بطور منظم نمونه ها   یستماتیس
 

 ابزار سنجش: 2پایایی

 
1 Stratified sampling 
2 Reliability 
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در اين مطالعه از روش آلفای کرونباخ برای سنجش قابلیت اعتماد پرسشنامه استفاده شده که میزان آن 
در پژوهش های علوم انسانی، ضريب آلفای  در جدول زير آمده است. با توجه به اينکه از متغیرهارای هر ي   ب

 قبول است، لذا می توان پايايی پرسشنامه اين مطالعه را مطلوب ارزيابی نمود. 70/0باالتر از 
 : آلفای کرونباخ مرتبط با پایایی پرسشنامه1جدول 

 باخآلفای کرونمقدار      متغیرهای تحقیق
 79/0 شبکه اجتماعی رسمی

 82/0 رسمیشبکه اجتماعی غیر 

 83/0 عملکرد آموزشی

 77/0 عملکرد پژوهشی

 85/0 عملکرد تحصیلی

 

 نحوه سنجش متغیرها:

 سنجش متغییر وابسته )عملکرد تحصیلی(
رد پژوهشژی عملکرد تحصیلی دانشجويان تحصیالت تکمیلی در سه بعد حیطه عملکرد آموزشی و عملک

 .قرار گرفته است( و معدل مورد سنجش 1393و همکاران،)بنی عقیل 

. در دو بعد فعالیت آموزشی و برنامه ريزی مورد سنجش و اندازه گیری قرار گرفژت  عملکرد آموزشی

 یلژیخ( و 4) اديژ( ز3) یاحژدود( ت2)کژم ( 1بر مبنای مقیاس لیکرت پنج درجه ای خیلی کم )  اين شاخص ها
 .ی شده استنمره گذار  (5) اديز

ی، کالسژ  یشرکت در بحژث هژابرای سنجش فعالیت آموزشی در کالس و خارج از آن از مؤلفه های:  
 ،ارائه در کالس  یبرا  یسخنران  ادداشتيخارج از ساعت کالس متن و    ،سارائه مطالب درسی يا علمی در کال

 فیتکال لیانجام و تکم ، یرسد ریو غ یسمطالعه در ی،علم یها  تیاز وقت خود را به فعال  یدر طول روز بخش
، بژوزمن، کاکمژار، رايژت و مژ  1دادن استفاده شد. اين مؤلفه ها بر اساس مدل مطالعاتی کارلسوناختصاص  
 ( بوده است. 2006) 3( و نونیس و هودسون2003) 2(، نونیس و رايت2000ماهان )

 یکژردم کژه بژرا  خصمشژ  قژایدق:  از گويه های زير استفاده شد   مؤلفه برنامه ریزیبرای سنجش  

 یبرا،  کنم  یامتحان از وقت بطور مناسب استفاده م  عملکرد خوب در  یبرا،  مطالعه کنم  ديامتحان چه مدت با
برنامژه    يژطبژق    رمیژگ  یمژ  میسال تصم  یاز ابتدا  ،کنم  یم  یزيخود، شخصا برنامه ر  تیجبران عدم موفق

شود و  یهم انباشته م یرو مين درسهاه امتحامانده ب تههف دو ،شود  ینم  یعمل  تصمیم  یمنظم مطالعه کنم ول
 یرا منظم و با دقژت انجژام مژ  یکالس  یها  تیدر امتحان فعال  تیموفق  یبرا  ،مطالعه دارم  یبرا  یفرصت کم
اين پرسش ها  براساس پرسشنامه فژام   کنم.  یرا مطالعه م  یمطالب درس  ديآ  یم  شیپ  یهر زمان فرصت،  دهم

  ( بوده است1383و تیلور و درتاج )

 
1 Carlson 
2 Nonis & Wright 
3 Nonis & Hudson 
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عملکرد پژوهشی دانشجويان تحصیالت تکمیلی در دو بعد مشارکت پژوهشی محقق سژاخته و فعالیژت 

بژا  یهمکاراز مؤلفه های:   سنجش مشارکت در پژوهشپژوهشی مورد سنجش قرار گرفته است. برای  

با   یهمکار  ،بکتا  صیختل  در  دیبا اسات  یهمکار  ،در نقد کتاب  دیبا اسات  یهمکار  ی،علمدر انتشار مقاله    دیاسات
 استفاده شد. مقاله ايدر ترجمه کتاب  دیاسات

 یها  یتعداد سخنران،  منتشر شده  یتعداد مقاله هااز مؤلفه های:  سنجش فعالیت پژوهشیو برای  

کژه  يیتعداد کتاب ها کرده اند،  نقد  ی کهتعداد کتاب هاشده،  ارائه    یکالس  ینارهایسمد  تعداشده،  ارائه    یعلم
، دنژکه حضور و شژرکت داشژته ا يیها شيتعداد هما  ،دانکه ترجمه کرده    يیاد کتاب هاتعد  ،دانه  ردک  صیتلخ

که حضور و شرکت   یسيمقاله نو  یتعداد انجمن و کارگاههاو    دنکه حضور و شرکت داشته ا  يینارهایتعداد سم
( 1393مورد سنجش قرار گرفت. برای سنجش ايژن مؤلفژه از مژدل مطالعژاتی رخشژانی و شژمس )  دنداشته ا

 استفاده شده است.

 ، مورد سئوال واقع شد. کل دروس گذرانده شده تا کنون: معدل و برای سنجش  معدل

 

  سنجش متغییر مستقل )شبکه اجتماعی(
مورد سنجش قرار گرفت.  یرسم ریغاعی و شبکه اجتم  یرسم  یشبکه اجتماعدر دو بعد    یشبکه اجتماع

شبکه در طیف  تیفیک ،به شبکه یدسترس ت،یمیصممیزان  ،شبکه زيسا ايحجم هر کدام از اين ابعاد بر اساس 
( نمژره 5)  موافژقکامال  ( و  4)  موافق(  3)  یاحدود( ت2)  مخالف(  1)  کامال مخالفمقیاس لیکرت  پنج درجه ای  
   .گذاری شده است

تدوين سواالت مربوط به حجم يژا سژايز شژبکه بژر ازه گیری متغییر شبکه اجتماعی برای سنجش و اند
مفسر، و همچنین سواالت مربوط به صمیمیت شبکه براسژاس پرسشژنامه بانژ  جهژانی   -اس ژنراتور اسماس
 (، امین بیژدختی8138(، حائری زاده )1387(، شارع پور )1998)  1مدل مطالعاتی ناهاپیت و گوشالاز  ( و  2002)

رسی به شبکه اجتماعی . سواالت مربوط به دستاستفاده شده است(  1393( و صالحی عمران )1392و شريفی )
( و شژیری و 1389(، حژائری زاده )1387( و مدل مطالعاتی شارع پور )2002براساس پرسشنامه بان  جهانی )

 طراحی شده است. 2یتژنراتور موقعتکنی  ، و سواالت مربوط به کیفیت شبکه براساس (3139همکاران )

 ی پژوهش:یافته ها

 یافته های توصیفی: 
بررس مورد  نمونه  پژوهش،  در  اين  )162ی  و    0/45نفر  دختر  دانشجويان  را  گويان  پاسخ  از  نفر    198درصد( 

  5/26دانشجويان تحصیالت تکمیلی    ی سن  نیانگیمدرصد( از آنها را دانشجويان پسر تشکیل داده اند.    0/55)
  3/28) رنف 102 ومجرد دانشجويان مورد مطالعه درصد(  7/71) 258 ، تاهل تیوضع به لحاظ بوده است. سال 

 
1 Nahapiet & Ghoshal 
2 Position Generator 

مشاغل   نيآن به ا  قيکه فرد از طر یوندی شود. به عالوه شدت پ یم  دهیفرد به مشاغل مختلف سنج یروش، دسترس  نيدر ا 
  یداشته و چقدر شبکه اجتماع  یباال دسترس ژی پرست یغل دارا به مشا یزانی فرد به چه م نکهيشود. و ا  یمحاسبه م زیدارد ن یدسترس
 .است یتنوع و گوناگون یاو دارا 
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بوده    هاآن(  درصد اساس  اند.  متاهل  ها،  بر  گويا(  درصد  3/85)  نفر  307يافته  پاسخ  را    قیتحق  نيا  ناز 
مقطع دکترا   انيرا دانشجو  نپاسخ گويادرصد( از  7/14)  نفر   53ی ارشد و  کارشناس  یلیمقطع تحص  انيدانشجو
   است.  داده لیتشک

نفر( دانشکده علوم    88درصد)  9/23، دانشکده علوم پايه  نفر(119درصد )  1/33با    ی علوم انسان  یدانشکده ها
درصد  7/6نفر( دانشکده تربیت بدنی  33درصد ) 2/9نفر(، دانشکده فنی و مهندسی  49درصد ) 6/13اقتصادی 

نفر(    23درصد )  4/6با  یدانشکده هنر و معمارنفر( و    24درصد )  7/6نفر(، دانشکده حقوق و علوم سیاسی    24)
 میزان پاسخ گويان را به خود اختصاص داده اند نيکمتررين و به ترتیب بیشت

 یافته های استنباطی 
قرار گرفت    بررسی  پژوهش مورد  اين  از فرضیه هايی که در    الت یتحص  انيدانشجو  یلیعملکرد تحصيکی 

 بوده است.  تیبر حسب جنس  یلیتکم
 ت یبر حسب جنس میلی ی دانشجويان تحصیالت تکلیعملکرد تحص نیانگیآزمون تفاوت م. 2جدول 

گروه  متغیر 

 ها

 

 تعداد 

درجه  Tآزمون  میانگین 

 آزادی 

مقدار 
sig 

تفاوت   %95فاصله اطمینان  

 میانگین ها

 حد بال  حد پایین 

 زن جنسیت 

  

198 63/2  

493/0- 

 

358 666/0 1153 /0- 0690 /0- 

 60/2 162 مرد 

بر حسب     یلیتکم  الت یتحص  انيدانشجو  یلیعملکرد تحص  ننتايج جدول دو  نشان می دهد که تفاوت میانگی

حاکی    %95بوده است که در سطح معناداری    -493/0برابر با    Tجنسیت معنی دار نمی باشد. مقدار آزمون  

با توجه    یلیعملکرد تحصان و مردان بوده است. به عبارت ديگر  از عدم وجود اختالف معنادار میان دو گروه زن
 . ستیتفاوت نم تیجنس ریبه متغ
 

قرار گرفت    بررسی  پژوهش مورد  اين  از فرضیه هايی که در    الت یتحص  انيدانشجو  یلیعملکرد تحصيکی 
   مقطع تحصیلی بوده است.بر حسب   یلیمتک

 ی لیتحص  دورهبر حسب  نشجويان تحصیالت تکمیلی  ی دالیعملکرد تحص   نیانگیآزمون تفاوت م. 3جدول 

  گروه ها متغیر 

 تعداد 

زمون آ میانگین 
T 

درجه 

 آزادی 

مقدار  
sig 

اطمینان     % 95فاصله 

 ها  میانگینتفاوت 

 حد بال  حد پایین 

مقطع  

 تحصیلی 

کارشناسی 

 ارشد 

307 54/2  
334/9- 358 000/0 6675/0- 4352/0- 

 09/3 53 دکتری 
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بر حسب     یلیمتک  التیتحص  انيدانشجو  یلیعملکرد تحص  يج جدول سه  نشان می دهد که بین میانگیننتا
دانشجويان دوره   میانگین عملکرد تحصیلی  دارد.  داری وجود  تفاوت معنی  میانگین  دوره تحصیلی  از  دکتری 

 عملکرد تحصیلی دوره کارشناسی ارشد بیشتر است. 
 دانشکده بر حسب  دانشجويان تحصیالت تکمیلی  یلیعملکرد تحص   نیانگیآزمون تفاوت م

واریان  4جدول  )تحلیل  آنوا  حسب  آزمون  بر  تحصیلی  عملکرد  طرفه(  یک  س 

 دانشکده 

مجموع  
 مربعات

آزادی  درجه 
(df) 

 عدد معناداری  F میانگین مربع 

بین 

 گروه ها

958/1 7 280/0 443/1 187/0 

گروه   با 

 ها

226/68 352 194/0 

 359 184/70 مجموع

دانشکده محل تحصیل    مشاهده می شود، بین میانگین عملکرد تحصیلی بر حسب  4همانطور که در جدول  
 تفاوت معنی داری وجود ندارد.  

 : رگرسیون چند متغیرهتحلیل 
متغیره   و تجزيه در چند  رگرسیون  کولموگروف از نمرات توزيع بودن نرمال فهم برای تحلیل   آزمون 

اين آزمون )  به  توجه با  شد.  استفاده  1ف اسمیرنو و (  Sig=  250/0ی )( و سطح معنی دارKs=  01/1مقدار 
 شد.  از رگرسیون چند متغیره استفاده نرمال بودن داده ها یدتائ
 

 ی لیتکم التیتحص   انيدانشجو یو پژوهش یعملکرد آموزش. خالصه مدل رگرسیون چند متغیره 5جدول 

 
ضريب 

چند  همبستگی 
 (Rگانه )

 
ضريب 
تعیین 
(2R ) 

تعیین  ضريب 
 اصالح شده

(Adj. R 

Square) 

 
آزمون 

F 

 سطح معناداری 
(sig) 

 خطای
 برآورد

 آماره 
-دوربین
 2واتسون 

66/0 44/0 43/0 851/55 000/0 332/0 916/1 
محاسبه شده که بیانگر اين    66/0( معادل  Rنشان می دهد که ضريب همبستگی چند گانه)  5های جدول  داده

است که متغیر  ه به مقدار  مطلب  به طور همزمان  تحقیق  آموزشبا    66/0ای مستقل  پژوهش  ی عملکرد    ی و 
درصد از   43بیانگر آن است که    اصالح شده  نییتع  بيضر  .تحصیالت تکمیلی همبستگی دارند    انيجودانش

 
1 Kolmogorov–Smirnov test 
2 Durbin-Watson 
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داده    حتحصیالت تکمیلی از طريق متغیرهای مستقل توضی    نايدانشجو  یو پژوهش  یعملکرد آموزشتغییرات  
بررسی هس  57و    شودمی اين  از  خارج  که  باشد  می  ديگر  عوامل  به  متعلق  مانده  باقی  نسبت  درصد    Fتند. 

محاسبه شده است که در سطح بسیار   851/55مشاهده شده مبنی بر آزمون معنی داری ضريب تعیین معادل  
نشان می دهد (  916/1واتسون )-همچنین مقدار آماره دوربین(.     sig=000/0باالی آماری معنی دار است )

شاخص می توان گفت که مدل رگرسیونی   که بین باقیمانده ها همبستگی متوالی وجود ندارد. با توجه به اين
 از کفايت الزم برخوردار است. 

 
 دانشجويان تحصیالت تکمیلی  یو پژوهش یعملکرد آموزشضرايب رگرسیونی ابعاد شبکه اجتماعی بر  6جدول 

 

استاندارد شده يا  می تاثیر می دهد که شبکه اجتماعی رسنشان    6شماره    در جدول  βبتا    ضريب رگرسیونی 
غیر رسمی    اما شبکه اجتماعیی  نداشته است  لیتکم  التیتحص  انيدانشجو  یلیعملکرد تحصمعنی داری بر  

داشته است. پس از آن  متغییر صمیمیت   است یشترين تاثیر مثبت بر متغیر عملکرد تحصیلی  ب  (  505/0)

ی   لیتکم  التیتحص  انيدانشجو  یلیتحصننده عملکرد  قوی ترين پیش بینی ک  (  351/0شبکه اجتماعی )

، کیفیت شبکه اجتماعی  (  222/0)تغیر حجم و يا اندازه شبکه اجتماعیبوده است. در مرتبه ی بعدی، م

 .  قرار دارند (  094/0)دسترسی ( و  182/0)

ه       عملکرد تحصیلی  هم    یاآماره 

 یخط

 B Beta  معنی   مقدار تی سطح 
 داری

  بیضر

حداقل 

 تحمل 

 تورم

 انس یوار

 

  - - 003/0 993/2  435/0 عدد ثابت 

اجتماعی   شبکه 

 رسمی

12/0- 19/0- 460/0- 645/0 547/0 828/1 

اجتماعی   شبکه 

 غیر رسمی 

441/0 505/0 906/4 000/0 643/0 556/1 

سایز   یا  حجم 

 شبکه 

110/0 222/0 904/4 000/0 655/0 526/1 

 567/1 643/0 000/0 318/7 351/0 288/0 صمیمیت شبکه 

 343/1 679/0 006/0 786/2 132/0 094/0 دسترسی شبکه

 729/1 744/0 000/0 933/3 182/0 115/0 کیفیت شبکه 
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)مقدار   تعیین  نش2Rضريب  در جدول  آمده  بدست  اجتماعی  (  شبکه  می دهد  تواان  از    441/0ند  می  درصد 
تبیین کند  عملکرد تحصیلیمتغیر    واريانس وار  1حداقل تحمل  بيشاخص ضر.  را  تورم  و   6جدول    2انس ي« 
  .3وجود ندارد  یمستقل هم خط یها ریمتغ نیدهد که ب ینشان م
 
 

 : حث و نتیجه گیریب
در عملکرد    یرسم  ریو غ  یرسم  یاجتماع  یشبکه هااين پژوهش در صدد بررسی و تبیین نقش   
نتايج پژوهش  نشان داد که  دانشگاه مازندران بوده است.    یلیتحص  التی تحص  ان يدانشجو  یو پژوهش  یآموزش

میانگین  تحص  تفاوت  پژوهشی(     انيدانشجو  یلیعملکرد  و  آموزشی  بر حسب     یلیتکم  الت یتحص)عملکرد 
اما   باشد.  نمی  دار  معنی  تحصجنسیت  تحصیلی     یلیتکم  الت یتحص  انيدانشجو  یلیعملکرد  دوره  بر حسب 
ی از میانگین بدين معنی که میانگین عملکرد تحصیلی دانشجويان دوره دکتر  تفاوت معنی داری وجود دارد.

به دوره تحصیلی   با توجه  اين مساله  بیشتر است. و  ارشد  به  تقريبا  عملکرد تحصیلی دوره کارشناسی  طبیعی 
ها يافته  رسد.  می  تحصیلی  نظر  عملکرد  میانگین  بین  داد  نشان  همچنین  تحقیق   الت یتحص  انيدانشجوی 

 بر حسب دانشکده محل تحصیل تفاوت معنی داری وجود ندارد.   یلیتکم
ه؛ بین شبکه اجتماعی غیر رسمی دانشجويان با عملکرد  بوده است ک  ني ا  ق یتحقو اصلی  مهم    یها  افتهياز  

آن پژوهشی(  و  آموزشی  )عملکرد  هرچه  تحصیلی  که  معنی  بدين  دارد.  وجود  داری  معنی  و  مثبت  رابطه  ان 
اين يافته بر   ی اجتماعی غیر رسمی بیشتر قرار بگیرند، عملکرد تحصیلی باالتری دارند.هادانشجويان در شبکه 

که   دارد  تاکید  مساله  موفقاين  پژوهش  یعلم  یها  تیکسب  تکمیلیو  تحصیالت  دانشجويان  به    ی  وابسته 
دانشجو  تعامالت مستمر و  اس  یاست. ساختارها  در شبکه های غیر رسمی   استاد  به چهره  و  تعامل چهره  تاد 
موثر هستند.    اریبس  یو پژوهش  یعلم  یها  تیفعال  عملکرد تحصیلی وبوده و در    ی عاطف  یدانشجو منبع انرژ
بعداً    یانياستادان و دانشجو  انیم  یارتباط شخص تعا  یا  رهیشوند سازنده زنج  یم  استادکه  مالت در طول  از 
  ت غیر رسمی شبکه تعامالبه      یلیتکم   التیتحص  انيدانشجو  عملکرد تحصیلی  ني. بنابر اهم هست  نسل ها
عملکرد تحصیلی )هم در  به    یکمک   ، خش  و  بدون روح  یدر تعامالت علم  ی . رابطه ابزاروابسته استآنها  

آموزش( حوزه  در  هم  پژوهش،  های  کند.    ینم  حوزه  يافته  که  دادهمانگونه  نشان  تحقیق  شبکه   اين  بین 
رد تحصیلی )آموزشی و پژوهشی( آنها رابطه معناداری اجتماعی رسمی دانشجويان تحصیالت تکمیلی با عملک

بیشتر شبکه های اجتماعی غیر رسمی هستند که موقعیت هايی را برای تبادل اطالعات   وجود نداشته است.  
کوماراجو  و  می سازند. همانگونه    ش و پژوهش را تسهیلتحصیلی در حوزه آموز  دفراهم می کنند و عملکر

  ی ها  طیدر مح  جويان و اساتیددانش  نیب  یرسم  ریغ  تتعامالخود نشان داده اند،    در مطالعه(  2010همکاران)
نقش مهم  ايو    یآموزش از آن  و موفقیتدر    یدر خارج  بر      جوياندانش  ی لیتحص  عملکرد  يا  و  ايفا می کند. 

 
1 Tolerance 
2 VIF (Variance Inflation Factor) 

  ی رهایمتغ نیب   یخطبه وجود هم   ی باشد، را  10از  شتریب   VIF ا یو   1/0کمتر از  Tolerance زانیم که یدر صورت 3

 . میدهیمستقل م
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مطالعه   )پاسکاراساس  غ  (1980ال   معنادار  ،استاد  -دانشجو  یررسمیروابط  و  مثبت  و   زانیم  نیب  یارتباط 
ها  تیفیک تحصیلی    انيدانشجو  یررسمیغ  یتماس  عملکرد  نتايج    دارد.  ان،يدانشجوو  با  يافته  پژوهش اين 

و  و  گ( و مطالعات خارج از کشور پژوهشهای  1385(، قانعی راد )1388( حائری زاده )1393شیری و همکاران)
، (2008)  ليو و  ینر،  (2009)  نیمارت،  (2011آکار  )،  (2012)  لوريتا،  (2013حسن  و بگد )،  (2014همکاران)
 مطابقت دارد.  (1982اندو و هارپل )و  (2001) و یکو و ه، (2007)  لسونياوله و و
 

به   توجه  با  هایبنابراين  شبکه  آموزش  یرسم  ریغ  اهمیت  عملکرد  پژوهش  ی در    الت یتحص  انيدانشجو  یو 
نی  لیتحص در  و  پژوهشی  و  آموزشی  اهداف  به  دانشجويان  بهتر  دستیابی  تحصیلی  در  عملکرد  ارتقای  تیجه 

لذا الزم است اقدامات عملی مناسبی در حوزه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه و  )آموزشی و پژوهشی( آنان  
تکمیلی صورت  نشجويان تحصیالت  تقويت روابط صمیمانه در محیط دانشگاه برای بهبود عملکرد تحصیلی دا

الزام   یروابط رسم  همانگونه که مطالعه نشان داد    پذيرد. نهادو  لذا  آور  نیستند  روابط    الزم است دری کارآمد 
ها شبکه  در  عمود  دانشگاهها  یاجتماع  یموجود  روابط  افق   یاز  روابط  تا   یبه  پذيرد  اساسی صورت    تغییری 
دانشجو علم  انياستادان،  نخبگان  ها  را   یو  شبکه  تا    ی اجتماع  یدر  گیرند  قرار  بیشتری  تعامل  تقويت  در  با 
صمیمانه عملکرد    روابط  دانشگاه  محیط  پژوهشیدر  و  يابد.   آموزشی  ارتقا  تکمیلی  تحصیالت    دانشجويان 

استفاده   از قابلیت های شبکه های اجتماعی غیر رسمی  توانند  برنامه ريزان آموزش دانشگاهی می  همچنین 
تحصیالت  به عنوان مکانیزم ارتباطی مهم برای پیشبرد توان آموزشی و پژوهشی دانشجويان    آن  نموده و از

 تکمیلی بهره گیری نمايند.
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Abstract 
 
Social networks and deep interactions and communication between postgraduate 

students and their professors is one of the most important and influential factors 

in educational and research performance. Considering the effects of formal and 

informal social networking in higher education system, this study seeks to 

investigate its impact on the academic performance of postgraduate students in 

the University of Mazandaran. The statistical population of this study consists of 

all postgraduate students of Mazandaran University in 2017 academic year. It is 

a survey study research and the data were collected by questionnaires. The 

research sample includes 358 people selected through simple random sampling 

method. The findings of the research show that formal social network had no 

significant effect on the educational and research performance of postgraduate 

students, but informal social network had the most positive effect (β = 0.505) on 

their performance. The variable of intimacy in the social network (β = 0.351) 

was the second strongest predictor of educational and research performance. The 

next effective variables were social network size (β = 0.222), social network 

quality (β =0.182) and access (β = 0.094). The adjusted coefficient of 

determination indicates that the independent variables of this survey explained 

0.44% of the variance of the dependent variable of the study, i.e. the educational 

and research performance of the postgraduate students. 

As a result, it is necessary for university education planners to benefit from 

informal social networking capabilities and use it as an important 

communication mechanism for improving the educational and research 

performance of postgraduate students. 

 

Keywords: : Formal and informal social network, Higher education, 

Educational planning, Academic performance, Postgraduate studies. 
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