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مقدمه

 نیروهای بهداشتیآموزش در علوم پزشکی نقش به سزایی در تربیت 

درمانی کشور دارد. ارتقای سطح آموزش، ضمن کمک به بهبود فرآیند 

. عوامل گرددیدرمان بیماران، سبب افزایش سطح سالمت جامعه نیز م

ها تأثیر گذار است که از متعددی بر آموزش دانشجویان در این رشته

به سن دانشجو، جنسیت، سبک یادگیری و نحوه  توانیها ممیان آن

 یهاامروزه یکی از روش. [1] ارتباط بین استاد و دانشجو اشاره نمود

اجتماعی  یهامؤثر در فرآیند آموزش و انتقال دانش استفاده از شبکه

اجتماعی مجازی، استفاده از این  یهاشده است، با پیدایش شبکه

ها جزء جدایی ناپذیری از زندگی بسیاری از دانشجویان شده است شبکه

دانشجویی، از جمله میزان مطالعه،  که بر روی کلیه جوانب زندگی

در حال  .[2] عملکرد و انگیزه پیشرفت تحصیلی آنها تأثیر داشته است

ابزارهای ارتباطی  نیترازی به یکی از مهماجتماعی مج یهاحاضر شبکه

در سطح جامعه و جهان و به ویژه در جامعه دانشجویی تبدیل شده و 

در طول دهه گذشته استفاده . [3] از شهرت فراوانی برخوردار هستند

 اجتماعی مجازی به طور معنی داری افزایش یافته است یهااز شبکه

شبکه اجتماعی از جمله  یهاتیابه طوری که استفاده از وب س .[4]

( Twitter) تریی( و توFacebookاجتماعی فیس بوک ) یهاشبکه

نتایج مطالعه  .[5] بخشی از زندگی دانشجویان ایاالت متحده شده است

نشان داد که یک پنجم افراد مورد  2۰12بوراک و همکارانش در سال 

بررسی آنان در حالی که در کالس درس هستند، به طور مداوم از فیس 

که روی دانشجویان چندین  یانتایج مطالعه. [6] کنندیبوک استفاده م

درصد از دانشجویان  ۹1دانشگاه در آمریکا انجام شده بود نشان داد که 

 .[7] کنندیاز شبکه اجتماعی فیس بوک استفاده م

اجتماعی مجازی در بین دانشجویان رایج و عمومی  یهافناوری شبکه

رتباط ها برای ااند و باعث اتکا و وابستگی دانشجویان بر این شبکهشده

نشان داده است  2۰۰۸در سال  یامطالعه اند. در این زمینه نتایجشده

اجتماعی مجازی به  یهاشبکه یهاتیدانشجویان از وب سا %۸5که 

در ایران نیز . [۸] کنندیروش ارتباطی استفاده م نیتریعنوان اصل

اخیر از  یهااجتماعی مجازی در سال یهامیزان عضویت در شبکه

 یابرخوردار بوده است، به طوری که در مطالعه یاافزایش قابل مالحظه

 24/۰۸/13۹6 تاریخ دریافت:

 1۹/11/13۹6 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 یاجتماع یهاشبکه

 یلیعملکرد تحص

 یعلوم پزشک انیدانشجو

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
رسانه  نیا نیاستفاده از ا یریگیپ یرا برا یرینظ یفرصت ب ،یاجتماع یهااز شبکه انیاستقبال گسترده دانشجو :مقدمه

 یاعاجتم یهاارتباط استفاده از شبکه یحاضر با هدف بررس قیرو تحق نیآنان فراهم آورده است. از ا یلیبر عملکرد تحص

 کردستان انجام شد. یدانشگاه علوم پزشک انیدر دانشجو یلیبا عملکرد تحص

با روش  ۹5-۹4 یلیکردستان در سال تحص یدانشگاه علوم پزشک انینفر از دانشجو 27۰ یمطالعه مقطع نیدر ا :کار روش

نامه و پرسش یشناخت تیها با استفاده از فرم اطالعات جمعقرار گرفتند. داده یمورد بررس یاطبقه یتصادف یرینمونه گ

 شدند. لیو تحل هیتجز 22نسخه  SPSSو با استفاده از نرم افزار  یجمع آور یاجتماع یهاشبکه

استفاده از  نینشان داد که ب رسونیپ یسال بود. آزمون آمار ۸5/21 ± ۰2/3ها برابر با نمونه یسن نیانگیم :هایافته

 یلیعملکرد تحص نیب یوجود نداشت، اما همبستگ یدار یارتباط معن انیدانشجو یلیو عملکرد تحص یاجتماع یهاشبکه

 دار بود. یمعن انهیو مدت زمان استفاده از را انیدانشجو

 یهادارند و استفاده از شبکه تیعضو یاجتماع یهادر شبکه انیدانشجو تیاز آن است که اکثر یحاک جینتا :گیرینتیجه

 ییو عدم آشنا یاجتماع یهاندارد. لذا با توجه به نوظهور بودن شبکه یریآنان تأث یلیبر عملکرد تحص یمجاز یاجتماع

 ریسا یبر رو یشتریب یهامطالعات انجام شده، انجام پژوهش جیآثار استفاده از آن و تفاوت در نتا یبا تمام انیدانشجو

 .رسدیبه نظر م یضرور انیو سالمت دانشجو یگذار آن بر زندگ ریتأث یهاجنبه

         مقاله پژوهشی

ه علوم دانشگا انیدر دانشجو یلیبا عملکرد تحص یاجتماع یهاارتباط استفاده از شبکه یبررس

 کردستان یپزشک
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 و همکاران یضیف

1۰۰ 

ایران  جمعیت %3/۰در حدود  2۰1۰گزارش شده است که در سال 

در حال . [۹] انددر فیس بوک عضو بوده "نفر( صرفاً 25۰۰۰۰)برابر با 

 13۸3اینترنتی کلوب )کلوب در دی ماه سال حاضر شبکه اجتماعی 

فعالیت خود را تحت عنوان یک شبکه اجتماعی آغاز نمود و طبق آخرین 

آمار اعالم شده، با داشتن بیش از دو میلیون و ششصد هزار کاربر 

و در عین حال با سابقه ترین شبکه اجتماعی ایرانی  نیترتیپرجمع

ترنتی ایرانی است و شبکه شبکه اجتماعی این نیتراست( پر مخاطب

ز غیر بومی است، ا یااجتماعی اینترنتی فیس بوک جدا از آنکه شبکه

. [1۰] کاربران ایرانی در رتبه پس از کلوب قرار دارد نظر میزان استفاده

در ایران دانشجویان پس از طی مراحل دبیرستان و قبولی در امتحان 

حساس از مراحل رشد خود، جهت ادامه تحصیالت کنکور، در بازه زمانی 

 .[11] شوندیعالی به محیطی اغلب به دور از خانواده، به دانشگاه وارد م

 ابدییها در دوران دانشجویی بروز بیشتری ملذا تأثیرات این گونه شبکه

ها سبب تسهیل ارتباط با هر چند که فعالیت در این گونه شبکه .[12]

ها در فرایند آموزشی و یا و با به کارگیری این شبکه شودیدوستان م

ها به طور بهینه استفاده نمود، اما به همان میزان با کاهش درمانی، از آن

دادن مدت زمان مطالعه ممکن است سبب اختالل عملکرد تحصیلی 

 .[15-13] شود

اند که دانشجویان زمان قابل محققان در نتیجه مطالعات خود نشان داده

. با وجود کنندیالکترونیکی م یهاتوجهی را صرف استفاده از رسانه

ع اطالعاتی خاص تقویت نشدن و عدم دسترسی دانشجویان به مناب

اجتماعی در جامعه به عنوان  یهاخارج از کالس درس، استفاده از شبکه

اند مطالعات اخیر نشان داده .[16] باشدیراهکاری امیدوار کننده م

اجتماعی مجازی پتانسیلی برای ایجاد اثرات منفی بر  یهاگرچه شبکه

به عنوان  توانندیم هاتیروی دانشجویان دارند، با این وجود این وب سا

مختلف خدمت  یهایک منبع مفید و مثبت برای دانشجویان در جنبه

 رسانی کنند به شرطی که به طرز صحیحی مورد استفاده قرار گیرند

نشان داده  2۰۰۸برای مثال تحقیق جونز و همکاران در سال  .[17]

به  توانندیم کنندیاین فناوری استفاده م که از ییهااست، دانشگاه

صورت مؤثر و مثبت به دانشجویان در زمینه تخصصی و کاری خودشان 

آنان،  یهاتیدر موفق تواندیانگیزه بدهند. افزایش انگیزه دانشجویان م

 .[1۸] روانشناختی افراد مؤثر و مفید واقع شود یهانمرات و سایر جنبه

 یهابه استفاده از شبکه ترشیدر طرف مقابل هم چنان که دانشجویان ب

که این  کنندی، این دید را کسب مشوندیاجتماعی مجازی متکی م

و این امر خود  باشدیمعنی دار از زندگیشان م یاجوامع مجازی جنبه

یها شده و برعادات مطالعه فردی تأثیر مباعث استفاده افراطی از شبکه

در این زمینه نتایج تحقیقی نشان داده است دانشجویانی  .[1۹] گذارد

در هفته یک تا  کنندیکه به طور مداوم از شبکه فیس بوک استفاده م

در حالی که دانشجویانی که عضو ، کنندیپنج ساعت مطالعه م

اجتماعی مجازی نیستند یازده تا پانزده ساعت در هفته به  یهاشبکه

اجتماعی  یهادر مورد تأثیر استفاده از شبکه .[2۰] پردازندیمطالعه م

، تاکنون مطالعات مختلفی در مجازی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

دنیا انجام گرفته که نشان دهنده نتایج مختلفی است. کولک و ساندرز 

در مطالعه خود نشان دادند که بین معدل کل دانشجویان استفاده کننده 

تفاوتی وجود  کنندیاز فیس بوک و دانشجویانی که از آن استفاده نم

اند از سوی دیگر کریشنر و کارپینسکی گزارش داده .[21] نداشته است

اعات سکه استفاده کنندگان از فیس بوک، معدل کل کمتری داشته و 

دیگر نشان داده شد  یادر مطالعه .[2] اندکمتری را به مطالعه پرداخته

شجویان سبت به دانن ترنییکه دانشجویان با معدل و عملکرد تحصیلی پا

ستفاده اجتماعی ا یهابا معدل و عملکرد تحصیلی باالتر، بیشتر از شبکه

 .[22] کنندیم

سیار مورد مطالعه قرار گرفته اگر چه اینترنت در محافل علمی کشور ب

اجتماعی مجازی مطالعات چندانی انجام  یهااما هنوز در حوزه شبکه

نشده است، و یا در مطالعات انجام شده نتایج متناقضی بدست آمده 

برای پژوهشگران و محققان حوزه  تواندیاست، از این رو تحقیق حاضر م

اهمیت باشد. با توجه به ها و مطالعات جوانان حائز علوم پزشکی، رسانه

 یهاموارد مذکور و هم چنین با توجه به نو ظهور بودن پدیده شبکه

ها بر ها و تأثیرات آناجتماعی مجازی و گسترش روز افزون آن

مختلف زندگی کاربرانشان و هم چنین عدم آشنایی با تمام  یهاجنبه

وهش در ها از یک سو و اهمیت جایگاه پژآثار استفاده از این شبکه

جهان امروز از سویی دیگر و انعطاف پذیری فناوری اطالعات و ارتباطات 

(، و با توجه به اینکه در 2و وب  1)امکانات وب  گرید یهایو فناور

 یهاعلوم پزشکی شهرهای خاصی در ارتباط با بحث شبکه یهادانشگاه

اجتماعی تحقیق شده است، اما کمبود اطالعات در این زمیته در مورد 

، لذا باشدیدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان محسوس م

اجتماعی مجازی  یهاپژوهشگر در نظر دارد با ارتباط استفاده از شبکه

با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان گامی 

 این راستا بردارد. هر چند مفید در

 کارروش 

پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی بود که در 

در دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام شد. معیارهای  13۹5سال 

ورود به مطالعه شامل: دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بودن، 

، عی مجازیاجتما یهادانشجوی ترم دوم به باالتر، دسترسی به شبکه

تمایل به شرکت در مطالعه و معیارهای خروج از مطالعه شامل: 

دانشجویان ترم اول، دانشجویان تحصیالت تکمیلی، دانشجویانی که در 

مدت مطالعه وضعیت انتقالی، مهمانی، انصراف از تحصیل و یا اخراجی 

ها، پیدا خواهند کرد، عدم تمایل به همکاری، تکمیل ناقص پرسشنامه

 ترم تحصیلی فقطدر زمان نمونه گیری در کل "جویانی که صرفاًدانش

 واحد کارورزی دارند.

جامعه پژوهش شامل تمام دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه 

ها شامل بود. نمونه ۹5-۹4علوم پزشکی کردستان در سال تحصیلی 

نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی  27۰

ان بود، که از میان جامعه پژوهش که شرایط الزم جهت ورود به کردست

، پزشکی یهاها از دانشکدهمطالعه را داشتند، انتخاب گردیدند. نمونه

مامایی، پیراپزشکی و بهداشت و به روش  -دندانپزشکی، پرستاری

انتخاب شد. جهت تعیین حجم نمونه از جدول برآورد  یاتصادفی طبقه

 و مورگان استفاده شد.حجم نمونه کرجسی 

برای جمع آوری اطالعات پس از کسب مجوز از مسئولین دانشگاه و 

 یهاها و تهیه لیست دانشجویان، پس از مشخص شدن نمونهدانشکده

ها پژوهش و توضیحات الزم در ارتباط با طرح تحقیقاتی، پرسشنامه

میزان استفاده  )پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه

ها توزیع شد.. ( بین نمونهاجتماعی مجازی یهاان از شبکهدانشجوی

همچنین برای به دست آوردن معدل دانشجویان به عنوان معیار عملکرد 



 1397 مرداد و شهریور ،3 شماره ،11 دوره ،نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

1۰1 

تحصیلی به معاونت آموزشی دانشکده مربوطه مراجعه شد و معدل 

 .دانشجویان گرفته شد

 یهاها شامل پرسشنامه دو قسمتی استفاده از شبکهابزار گردآوری داده

)سن،  کیاجتماعی بود. که قسمت اول آن مربوط به اطالعات دموگراف

جنس، رشته و مقطع تحصیلی، معدل کل و ترم تحصیلی، متوسط 

ساعت مطالعه در زمان امتحان و خارج زمان امتحان( بود. در قسمت 

)نام  یاجتماع یهاسؤال مربوط به استفاده از شبکه ۸دوم آن شامل 

ویت، نام شبکه اجتماعی که به طور مرتب به شبکه اجتماعی دارای عض

، زمان عضویت، زمانیکه با حساب کاربری زنندیطور مرتب به آن سر م

، میزان ساعتی که در روز با این کنندیها کار مخود در این گونه شبکه

ها( دالیل استفاده از این گونه شبکه نیترو مهم کنندیها کار مشبکه

هیئت علمی( و پایایی این پرسشنامه قباًل  )توسط اعضای ییبود. روا

( پس از α=  ۸5/۰توسط بیجاری و همکاران با ضریب آلفای کرونباخ )

 .[1] پرسشنامه توسظ دانشجویان تأیید شده است 2۰تکمیل پایلوت 

و  22نسخه  SPSSحاصل با استفاده از نرم افزار  یهادر نهایت داده

آمار توصیفی )میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی،  یهاروش یهاآزمون

لیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و درصد(، همبستگی پیرسون، آنا

 تحلیل آماری قرار گرفت.

بود بنابر این با  یابا توجه به این که این مطالعه از نوع پرسشنامه

مالحظات اخالقی خاصی مواجه نبود، با این وجود در بررسی حاضر 

ز معاونت پژوهشی برای لحاظ نمودن مسائل اخالقی اجازه نامه رسمی ا

دانشگاه علوم پزشکی کردستان گرفته شد و طی هماهنگی با رؤسای 

دانشگاه علوم پزشکی کردستان اقدام به نمونه گیری شد.  یهادانشکده

جهت حفظ حریم و امنیت اطالعات شخصی شرکت کنندگان، این 

، به منظور رعایت ماندیاطمینان داده شد که اطالعات محرمانه باقی م

ها ها به صورت بی نام و با کدگذاری بین نمونهزین اخالقی پرسشنامهموا

 یهاها با رضایت شخصی نمونهتوزیع شد، تکمیل کردن پرسشنامه

پژوهش انجام شد.
 

 مورد پژوهش یهامشخصات جمعیت شناختی نمونه :1جدول 

 فراوانی درصد متغییر

   سیتنج

 1۰۰ 37 مذکر

 17۰ 63 مؤنث

   تحصیلدانشکده محل 

 57 1/21 پزشکی

 66 4/24 پرستاری

 53 6/1۹ بهداشت

 16 5/۹ دندانپزشکی

 7۸ ۹/2۸ پیراپزشکی

   وضعیت تاهل

 247 5/۹1 مجرد

 23 5/۸ متأهل

   مقطع تحصیلی

 5 ۹/1 کاردانی

 1۹4 ۹/71 کارشناسی

 71 2/26 یادکترای حرفه

   محل زندگی

 236 4/۸7 خوابگاه

 34 6/12 منزل شخصی

   میزان آشنایی با اینترنت

 11 1/4 ندارد

 15۸ 5/5۸ کم

 6۸ 2/25 متوسط

 33 2/12 زیاد

   اقدام به عضویت در شبکه اجتماعی

 25۸ 6/۹5 بله

 12 4/4 خیر

یافته ها

ها نفر در این مطالعه شرکت نمودند. میانگین سنی نمونه 27۰تعداد 

 ± 3۸/1سال بود. معدل ترم گذشته در دانشجویان  ۸5/21 ± ۰2/3

ها بود. بیشترین تعداد نمونه 5۰/15 ± 1۹/1و معدل کل آنان  73/15

 11و  ۹و کمترین این تعداد را دانشجویان ترم  2را دانشجویان ترم 

مورد  یهابه مشخصات جمعیت شناختی نمونه 1جدول تشکیل دادند. 

نتیجه اصلی مطالعه نشان داد که بین میانگین  .پردازدیپژوهش م

اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانشجویان ارتباط  یهاساعت کار با شبکه

(. نتایج دیگر این مطالعه P=  34/۰آماری معنی داری مشاهده نشد )

نشان داد که، بین میانگین ساعت کار با اینترنت و عملکرد تحصیلی 

(. اما بین P=  77/۰ی معنی داری مشاهده نشد )دانشجویان رابطه آمار

میانگین ساعت کار با رایانه و عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه خطی 

(. نتایج مطالعه نشان داد که بین P=  ۰3/۰معنی داری وجود دارد )



 و همکاران یضیف
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میانگین ساعت مطالعه در زمان امتحان و زمان غیر امتحان با عملکرد 

(. همچنین بین P=  ۰۰1/۰ی وجود دارد )تحصیلی رابطه آماری معنادار

معدل ترم گذشته و معدل کل دانشجویان ارتباط آماری معنی داری 

 (.2جدول ) (P ˂ ۰5/۰مشاهده شد )

 

 کمی مرتبط با آن یهایژگیماتریس همبستگی بین عملکرد تحصیلی و برخی و :۲جدول 

تحصیلی  عملکرد

 )معدل(

ساعت کار با 

 رایانه

ساعت کار با 

 اینترنت

 یهاساعت کار با شبکه

 اجتماعی

ساعت مطالعه زمان 

 امتحان

ساعت مطالعه زمان 

 غیر امتحان

معدل ترم 

 گذشته

R 131/۰ ۰1۸/۰ ۰57/۰ 1۹5/۰ 1۹4/۰ 7۹۸/۰ 

P ۰3/۰ 77/۰ 34/۰ ۰۰1/۰ ۰۰1/۰ ۰۰۰/۰ 

شبکه اجتماعی که دانشجویان در آن عضو بودند و مرتب به  بیشترین

نفر(  255درصد ) 4/۹4، شبکه اجتماعی تلگرام بود. زدندیآن سر م

ها اطالعاتی در درصد نمونه ۹/۹5عضو شبکه اجتماعی تلگرام بودند. 

ها از درصد نمونه 1/4اجتماعی موجود داشتند و  یهاارتباط با شبکه

وجود مطلع نبودند. بیشترین علت استفاده از اجتماعی م یهاشبکه

 7۸) یاجتماع یهاپژوهش، استفاده از شبکه یهااینترنت در نمونه

درصد( بود. بیشترین  3۰) لیمیدرصد( و کمترین علت آن چک کردن ا

 3/6۹) یاجتماعی ارتباط با دوستان کنون یهاعلت استفاده از شبکه

جتماعی در سال اول دانشگاه در درصد( بود. اکثر افراد عضو در شبکه ا

 27درصد( و کمترین تعداد آنها ) 4/44ها عضو شده بودند )این شبکه

سال بعد از ورود به دانشگاه در این  2درصد( دانشجویانی بودند که 

اجتماعی  یها(. علل استفاده از شبکه3جدول ها عضو شده بودند )شبکه

آمده است. طبق نتایج این جدول ارتباط با دوستان  4جدول مجازی در 

کنونی به عنوان بیشترین علت استفاده و سایر موارد به عنوان کمترین 

ها بوده است. میزان استفاده دانشجویان به علت استفاده از این شبکه

 عنوان سرگرمی نیز از فراوانی باالیی برخوردار بود.

 

 اجتماعی یهادرصد فراوانی و زمان عضویت در شبکه :3جدول 

 فراوانی درصد زمان عضویت

 77 5/2۸ قبل از دانشگاه

 12۰ 4/44 سال اول دانشگاه

 73 27 سال دوم دانشگاه

 یمجاز یاجتماع یهاو علل استفاده از شبکه یدرصد فراوان :4جدول 

 فراوانی درصد علل استفاده

 61 6/22 استفاده از تجربیات سایرین

 12۸ 4/47 ارتباط با دوستان قبلی

 67 ۸/24 پیدا کردن دوست جدید

 1۸7 3/6۹ ارتباط با دوستان کنونی

 146 1/54 سرگرمی

 5۹ ۹/21 به اشتراک گذاشتن تصاویر

 7۰ ۹/25 آموزش

 7 6/2 سایر

بحث

 یهااین مطالعه مقطعی با هدف بررسی ارتباط استفاده از شبکه

اجتماعی مجازی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم 

پزشکی کردستان انجام پذیرفت، که در طی آن زمان عضویت 

اجتماعی،  یهابا شبکه اجتماعی، ساعت کار یهادانشجویان در شبکه

وسط ها نیز تها و زمان عضویت در این شبکهدلیل استفاده از این شبکه

پرسشنامه بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که، بین استفاده از 

اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانشجویان ارتباط آماری معنی  یهاشبکه

مطالعه خود  (. داستانی و همکاران درP=  34/۰داری وجود ندارد )

کولک و ساندرز در مطالعه . [23] ندینماینتیجه این مطالعه را تأیید م

خود نشان دادند که بین معدل کل دانشجویان استفاده کننده از فیس 

، تفاوتی وجود نداشته کنندیآن استفاده نمبوک و دانشجویانی که از 

 .[21] است که نتیجه این تحقیق با مطالعه حاضر همخوانی دارد

همچنین در برخی دیگر از این مطالعات، ارتباطی بین استفاده از 

اجتماعی مجازی و ساعات مطالعه دانشجویان مشاهده نشده  یهاشبکه

در طرف مقابل جوادی نیا و همکاران در مطالعه خود  .[26-24] است

اجتماعی مجازی بر عملکرد  یهاکه به بررسی تأثیر استفاده از شبکه

انشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پرداخته بودند، نشان تحصیلی د

 یهادادند که تفاوت معناداری بین میانگین ساعت استفاده از شبکه

(. که نتیجه این P=  ۰4/۰اجتماعی در دو گروه مطالعه وجود دارد )

علت این عدم همخوانی  .[1] تحقیق با مطالعه حاضر همخوانی ندارد

تأثیرات فرهنگی و موقعیت زمانی و مکانی این دو مطالعه باشد  تواندیم

ها به مرور زمان از وجود دارد که استفاده از این شبکه و این احتمال

لحاظ آموزشی کیفیت بهتری پیدا کرده باشند. از طرفی این احتمال 

وجود دارد که بعد از مدتی دانشجویان دید بی تفاوتی نسبت به این 

ها پیدا کنند و از حساسیت و توجه آنها نسبت به اوایل استفاده شبکه

ریج کاسته شود. کریشنر و کارپینسکی نیز گزارش ها بتداز این شبکه
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اند که استفاده کنندگان از فیس بوک، معدل کل کمتری داشته و داده

و نظری مخالف با مطالعه حاضر  اندساعات کمتری را به مطالعه پرداخته

همچنین نتایج مطالعه دیگری نشان داده است که بین  .[۹] اندداشته

اجتماعی، ارتباط  یهامعدل کل دانشجویان و میزان استفاده از شبکه

از جمله مهمترین عواملی که سبب تأثیر منفی  .[2] منفی وجود دارد

اجتماعی مجازی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان  یهااستفاده از شبکه

ده از این به کاهش زمان مطالعه ناشی از استفا توانی، مگرددیم

اند که مطالعات مختلف در این زمینه نشان داده ها اشاره نمود،شبکه

اغلب دانشجویان این گونه فعالیتهای جانبی را از جمله مهمترین عوامل 

، که این امر سبب عقب ماندگی آنها از دانندیبازدارنده از مطالعه م

 .گرددیتحصیل و افزایش زمان دوره تحصیل م

نشان داد که، بین ساعت کار با رایانه و عملکرد تحصیلی نتایج مطالعه 

(. اسالمی P=  ۰3/۰دانشجویان ارتباط آماری معنی داری وجود دارد )

فناوری  یهاو همکاران نیز در مطالعه خود نشان دادند که، بین مؤلفه

اطالعات و ارتباطات و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود 

نتایج . [27] و نظری موافق با مطالعه حاضر داشتند(. P < ۰5/۰دارد )

 باشدیمطالعه ستاری و نیاز آذری نیز در جهت تأیید مطالعه حاضر م

اما بین ساعت استفاده از اینترنت و عملکرد تحصیلی . [2۹, 2۸]

(. و این P=  77/۰دانشجویان تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد )

، کنندیبدان معنی است که دانشجویانی که بیشتر از رایانه استفاده م

این احتمال وجود دارد که بیشتر به امر آموزش و تحصیل مشغول باشند 

و با توجه به ارتباط معنادار مستقیمی که بین استفاده از رایانه و عملکرد 

اینگونه بحث کرد که، دانشجویان اغلب  توانیتحصیلی وجود دارد، م

که اقدام به تهیه مطالب و تکالیف  کنندیزمانی از رایانه استفاده م

. از طرفی با توجه به اینکه کنندیها مها و کنفرانسدرسی، پروژه

اعی اجتم یهامیانگین ساعات استفاده از اینترنت و استفاده از شبکه

احتمال این را داد که بیشترین  توانیخیلی نزدیک به هم هستند، م

کرده بودند، بطور همزمان و یا  زمانی که دانشجویان از اینترنت استفاده

گفت  توانیاند. بنابراین ممجازی استفاده کرده یهافقط از شبکه

اجتماعی اینترنتی و  یهااحتماالً میان عضویت و حضور در شبکه

اجتماعی اینترنتی رابطه مثبتی  یهاافزایش ساعات حضور در شبکه

ه با مطالعه حاضر وجود دارد. بشیر و همکاران نظری موافق در این زمین

 .[3۰] دارند

به تأثیر زمان عضویت در  توانیاز نتایج قابل توجه این مطالعه م

اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان اشاره کرد. اکثر  یهاشبکه

و ها عضاعی در سال اول دانشگاه در این شبکهافراد عضو در شبکه اجتم

موجود در  یهاتیناشی از حساس تواندیشده بودند،. این موضوع م

سنین جوانی و همچنین مسائل مرتبط با دوری از خانواده و ورود به 

محیط جدید همچون دانشگاه و ارتباط مستقیم با جنس مخالف )با 

جوادی نیا  .[31] ی( باشدکمتر در فضای مجاز یهاتیتوجه به محدود

نتایج نشان . [1] و همکاران نیز نظری موافق با مطالعه حاضر داشتند

اجتماعی به طور مرتب با این  یهاداد که اکثر افراد عضو در شبکه

اجتماعی،  یها. همچنین افراد عضو در شبکهاندکردهیها کار مشبکه

این موضوع  .اندنمودهیم استفاده هاطیدر اغلب موارد شبها از این مح

اختالل در میزان خواب  سبب ایجاد خستگی روزانه به علت تواندیم

دانشجویان گردد، که خود را به صورت عدم تمرکز در طی فرایند 

جوادی و نیا و . [33, 32] یادگیری و افت عملکرد تحصیلی نشان دهد

همکاران نیز در مطالعه خود به نتایجی موافق با مطاله حاضر دست 

 یهادر این مطالعه بیشترین دلیل استفاده از شبکه. [1] یافتند

ا و همکاران اجتماعی مجازی ارتباط با دوستان کنونی بود. جوادی نی

نقطه قوت این  نیرتمهم. [1] نیز نظری موافق با مطالعه حاضر داشتند

آشنا نمودن جامعه محققین حیطه نظام آموزش  توانیمطالعه را م

اجتماعی مجازی با عملکرد و  یهاسالمت به ارتباط استفاده از شبکه

پیشرفت تحصیلی دانشجویان با توجه به افزایش روزافزون  زهیانگ

 داستفاده از این گونه فضاها در میان دانشجویان در نظر گرفت. هرچن

ماعی اجت یهاکه با توجه به غیرقانونی بودن استفاده از برخی از شبکه

در داخل کشور، بدیهی است که برخی از دانشجویان عضو در این 

اند، به سبب تبعات قانونی از ها که در مطالعه شرکت نمودهشبکه

اند، از طرفی با توجه پاسخگویی صحیح در این خصوص اجتناب کرده

دانشگاه علوم پزشکی کردستان به عنوان یک دانشگاه به تقسیم بندی 

تیپ سه، که اکثر دانشجویان آن از مناطق غرب کشور پذیرش شده ند 

و با توجه به تفاوتهای فرهنگی موجود در ایران، دامنه تعمیم نتایج این 

مطالعه محدود به مناطق غربی کشور خواهد بود. به علت اینکه 

ها جواب صورت حضوری به پرسشنامه دانشجویان در کالس درس و به

و از طرفی چون تعدادی از دانشجویان تکمیل پرسشنامه را به  دادندیم

، این محدودیت وجود داشت که نمودندیخوابگاه و با تعویق تکمیل م

درستی ندهند،  یهاها را کامل تکمیل نکنند و یا جوابپرسشنامه

ها را در زمان محقق جهت برطرف نمودن این محدودیت پرسشنامه

و برای  نمودیاستراحت، قبل و یا بعد از کالس بین دانشجویان تکثیر م

نظارت و کنترل  شدیموکول م "که تکمیل آنها به بعداً ییهاپرسشنامه

ر اختیار . هم چنین شماره تلفن محقق ددادیخود را در خوابگاه انجام م

ها دانشجویان قرار داده شد و در صورت ابهام در مورد پرسشنامه

 .شدیتوضیحات کافی داده م

 نتیجه گیری

اجتماعی و  یهانتایج پژوهش نشان داد که بین استفاده از شبکه

عملکرد تحصیلی دانشجویان ارتباط معناداری وجود ندارد، با توجه به 

که در دیگر مطالعات بدست آمده نتایج این پژوهش و نتایج مختلفی 

در این زمینه تحقیقات بیشتری انجام شود و  گرددیاست، پیشنهاد م

و  هاتیاجتماعی را بر قابل یهااثرات مختلف استفاده از شبکه

عملکردهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان مشخص نموده و به تبع 

کاربست  ارزنده در زمینه اثرات مثبت و منفی یهایآن اطالع رسان

ها قرار داده شود. و در اجتماعی در اختیار کاربران این شبکه یهاشبکه

ها اقداماتی برای آشناسازی و فرهنگ سازی استفاده مفید و دانشگاه

اجتماعی مجازی صورت گیرد. همچنین با توجه به  یهاعلمی از شبکه

ودند ب اجتماعی استفاده نموده یهااینکه دانشجویانی که بیشتر از شبکه

اجتماعی نموده بودند،  یهادر سال اول اقدام به عضویت در شبکه

ها با همکاری مراکز مشاوره به اطالع رسانی ضروری است که دانشگاه

اجتماعی و آثار مختلف آن در  یهادقیق در خصوص استفاده از شبکه

 ابتدای ورود دانشجویان به دانشگاه اقدام نمایند و با توجه به رایج بودن

اجتماعی مجازی در بین دانشجویان، که در مطالعه  یهابعضی از شبکه

حاضر شبکه اجتماعی تلگرام بود، الزم است با نظارت مسئولین و 

ها متناسب با شرایط فرهنگی و زیربط محتوای این شبکه یهاارگان

 .اجتماعی جامعه اصالح شود



 و همکاران یضیف

1۰4 

سپاسگزاری

بدین وسیله نویسندگان این مقاله مراتب تقدیر و تشکر خود را از کلیه 

دانشجویانی که صادقانه در انجام این پژوهش همکاری کردند، از گروه 

پرستاری، معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی و دانشگاه علوم 

عاونت این پژوهش با حمایت مالی م. دارندیپزشکی کردستان ابراز م

و  363/۹4تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان با کد 

 به تصویب رسیده است. 22/12/۹4درتاریخ 
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