
  http://ijme.mui.ac.ir )8(12؛ 1391آبان /مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      598

 انيدانشجو يليبر عملكرد تحص يمجاز ياجتماع يها استفاده از شبكه تأثير
  رجنديب يدانشگاه علوم پزشك

  
  *يجاريب تاي، بيني، محمدرضا عابدانيعرفان ي، مرتضاين يجواد رضايعل ديس

  
 

  چكيده
 ن، ايها شبكهكنندگان  استفاده يمختلف زندگ يها آن بر جنبه تأثيرو  يمجاز ياجتماع يها با توجه به گسترش روزافزون شبكه: مقدمه

  ..انجام شد رجنديب يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو يليبر عملكرد تحص يمجاز ياجتماع يها استفاده از شبكه تأثير بررسيمطالعه با هدف 
در  تيعضو. شركت كردند 1390در سال  رجنديب يدانشگاه علوم پزشك انينفر از دانشجو 210 ،يشاهد يمطالعه مورد نيدر ا: ها روش
 انيدر دو گروه دانشجو تيو زمان عضو ها شبكه نياستفاده از ا ليدل ،ياجتماع يها ساعات كار با شبكه ،يمجاز ياجتماع يها شبكه
با  ها داده. شد سهيو مقا يتوسط پرسشنامه بررس) گروه مورد( 16معدل كمتر از  يدارا انيو دانشجو) گروه شاهد(و باالتر  16معدل  يدارا

  .شد ليو تحل هيتجز) OR(اسكوار و محاسبه نسبت شانس  يمستقل و كا يت يآمار يها استفاده از آزمون
ساعات  نيانگيم .)OR=2/2(ندداشت تيعضو ها شبكه نيدر ا موردگروه  انياز دانشجو %3/54و  گروه شاهد انياز دانشجو %35: نتايج

دو گروه  نيب آماري اختالف و ساعت در روز بود 44/0±4/1 در گروه شاهد ساعت و 9/0±73/1 در گروه مورد يكار با شبكه اجتماع
و در  ورود به دانشگاه در سال اول ،موردگروه  انيدانشجو %9/57در  ها شبكه نيا رد يتزمان عضو ).t046/0=p ,=02/2( بود معنادار

  .دانشگاه بودقبل از ورود به گروه شاهد افراد از % 1/47
معدل باالتر، بيشتر عملكرد و  با انيدانشجونسبت به پايين تر  يليعملكرد تحصمعدل و نشان داد كه دانشجويان با  جينتا: گيري نتيجه

و آثار مختلف آن در  يمجاز ياجتماع يها در خصوص استفاده از شبكهرساني  رو اطالع نياز ا.  استفاده مي كنند ياجتماع يها شبكه از
  .شود مي شنهاديبه دانشگاه پ انيورود دانشجوي ابتدا 

  
  علوم پزشكي انيدانشجو ،يليعملكرد تحص ،يمجاز يشبكه اجتماع: هاي كليدي واژه
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  bitabijari@bums.ac.ir. بيرجند، ايران رجند،يب يدانشگاه علوم پزشك ،يپزشك
 يدانشگاه علوم پزشك ،ييدانشجو قاتيتحق تهيكم ،يدانشجو پزشك، اين يجواد رضايعل ديس
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. بيرجند، ايران رجند،يب يدانشگاه علوم پزشك ،ييدانشجو قاتيتحق تهيكم ،يپزشك
)dmorteza404@yahoo.com(يني؛ دكتر محمدرضا عابد )گروه  ،)ارياستاد
. بيرجند، ايران رجند،يب يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پزشك ،يرماكولوژاف
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با حمايت كميته تحقيقات دانشگاه  بوده و 90/11كد  بااين مقاله حاصل از طرح تحقيقاتي 
  .بيرجند اجرا شده است كيعلوم پزش

  2/4/91 :، تاريخ پذيرش7/3/91: ، تاريخ اصالحيه8/12/90 :تاريخ دريافت مقاله

  مقدمه
 يروهاين تيدر ترب يينقش به سزا يآموزش در علوم پزشك

ضمن ، سطح آموزش يارتقا. دارد كشور يدرمان يبهداشت
سطح  شيسبب افزا ماران،يدرمان ب نديكمك به بهبود فرا

بر آموزش  يعوامل متعدد. گردد مينيز  سالمت جامعه
ها  آن انيكه از م است گذارتأثير ها رشته نيدر ا انيدانشجو

 سبك، )3(تي، جنس)2و1(توان به سن دانشجو مي
) 6(استاد و دانشجو نيو نحوه ارتباط ب) 5و4(يريادگي

 نياستفاده از ا ،ياجتماع يها شبكه شيدايبا پ. اشاره نمود
از  ياريبس ياز زندگ يريناپذ ييجدا ءجز ها شبكه
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 يجوانب زندگ هيكل يكه بر رو است شده انيدانشجو
 ،ها آن يليو عملكرد تحص عهمطال زانياز جمله م ،ييدانشجو

  ).8و7(داشته است ميمستق تأثير
تاكنون هزاران  يمجاز يشبكه اجتماع نياول جاديزمان ا از

 جاديدر سطح جهان ا ها تيوب سا دست نينوع از ا
به  يمجاز ياجتماع يها در حال حاضر شبكه). 9(اند شده

در سطح جامعه و جهان  يارتباط يابزارها نيتر مهماز  يكي
 يبرا. )10(هستند برخوردار يو از شهرت فراوان شده ليتبد
از  يكيبه عنوان  ها شبكه نياز افراد استفاده از ا ياريبس

 ياجتماع يها شبكه .شود مي روزمره در نظر گرفته يكارها
 داافراد فرصت پي ها هستند كه در آن ييها مكان ،يمجاز
خود  يتيشخص يها يژگينموده، و يكنند تا خود را معرف مي

ارتباطات  اين و كنندارتباط برقرار  نيريرا بروز داده و با سا
چه در سطح اي  تارنماها به طور بالقوه نيا ).9(نديرا حفظ نما
 ييتوانا ،يو چه در سطح روابط اجتماع يفرد نيروابط ب

هر فرد را  ياجتماع يزندگ نهيزم در ياساس راتييتغ جاديا
 نماهاتار اين گونه تأثير نيتر مهمدر اغلب موارد ). 11(دندار

 يدر حال نيا). 12(دانند مي را حفظ و ارتقا روابط گذشته
روابط گيري  تارنماها در شكل نياز نقش ا دياست كه نبا

هرچند كه  گر،يد ياز سو). 13(غافل شد يفرد نيب ديجد
 ارتباط با دوستان ليسبب تسه ها گونه شبكه نيدر ا تيفعال
مطالعه  نبا كاهش زما زانيبه همان م يول ،)10(شود مي

 آنها ليسبب اختالل در روند تحص ،انيدانشجو
گونه  نيا يمهم منف اتتأثيراز جمله ). 14و7(گردد مي
 شيتوان به افزا مي ،انيدانشجو نيدر ب ژهي، به وها تيسا

 يها اما شبكه ).15(اشاره نمود در آنها اضطراب و استرس
گيري  توان با به كار مي نداشته و ياثرات منفصرفاً  ياجتماع

 نهيبه طور به ها از آن ،يدرمان ايو  يآموزش نديفرا رد ها آن
 مواردي). 17و16(دكراستفاده  يدر جهت اهداف آموزش
 نيقوان يريادگي، )19و18(نيريهمچون ارتباط با سا

 از ،)21(اتيو انتقال تجرب يو سرگرم حي، تفر)20(ياجتماع
  .است ها شبكهگونه  نياستفاده افراد از ا ليدال نيتر مهم
بر  يمجاز ياجتماع يها استفاده از شبكه تأثيرمورد  در

در  يتاكنون مطالعات مختلف ،انيدانشجو يليعملكرد تحص
در  .نتايج مختلفي استدهنده  نشانكه انجام گرفته  ايدن

كه  ،)Kolek and Suanders(مطالعه كولك و ساندرز 
عملكرد و ) facebook( بوك فيساستفاده از  نيارتباط ب

 انيمعدل كل دانشجو ني، بشده است يبررس يليصتح
 كه از آن استفاده يانيو دانشجو بوك فيساز كننده  استفاده

 گريد ياز سو). 22(وجود نداشته است يكردند تفاوت نمي
گزارش ) Kirschner & Karpinski( ينسكيو كارپ شنريكر

 يمعدل كل كمتر ،بوك فيساز كنندگان  دادند كه استفاده
  ).7(نده اپرداخت  را به مطالعه يداشته و ساعات كمتر

 يو قبول رستانيمراحل دب يپس از ط انيدانشجو رانيا در
حساس از مراحل رشد  يزمان در امتحان كنكور، در بازه

اغلب به دور از  يطيدر مح يعال التيخود، جهت ادامه تحص
گونه  نيا اتتأثيرلذا ). 23(شوند مي خانواده، به دانشگاه وارد

 زانيم. بيشتر بروز مي كند ييدر دوران دانشجو ها شبكه
 رياخ يها در سال ياجتماع يها در شبكه انيرانيا تيعضو
طوري به  ،برخوردار بوده استاي  قابل مالحظه شياز افزا

در  2010شده است كه در سال  منابع گزارش يدر برخ كه
در صرفًا  )نفر 250000برابر با ( رانيا تيجمع% 3/0حدود 

با توجه به ). 25و24(اند عضو بوده بوك فيس يشبكه اجتماع
و  يمل ياطالعات يها گاهيمتون صورت گرفته در پا يبررس

استفاده  زانيم نهيدر زم يپژوهش نيمحقق ،يالملل نيب
 اتتأثيراستفاده و  ليدالو  ياجتماع يها از شبكه انيدانشجو
در  ها آن يو اجتماع يليعملكرد تحص يآن بر رو ياحتمال

 تأثير يبررس لعهمطا نيلذا هدف از ا. نده انكرد پيدا رانيا
 يليبر عملكرد تحص يمجاز ياجتماع يها استفاده از شبكه

  .است رجنديب يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو
  

  ها روش
 يمطالعه در ط. است موردي شاهد پژوهش كيمطالعه  نيا
كه در آن  رفتهيانجام پذ 1390سال  يليسال اول تحص مين

 4در  ،رجنديب يدانشگاه علوم پزشك انينفر از دانشجو 210
 ،يراپزشكيبهداشت، پ ،ييو ماما يپرستار ،يدانشكده پزشك
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 ،يلانتخاب موارد مطالعه براساس مطالعه قب. شركت نمودند
 ياجتماع يها استفاده از شبكه يكه در خصوص الگو

 صورت گرفته رجنديب يم پزشكدر دانشگاه علو يمجاز
 نيعنوان گروه مورد از به نفر ب 70 .رفتيانجام پذاست، 
. كمتر بود انتخاب شدند 16كه معدل كل آنها از  يانيدانشجو

كه  يانيدانشجو نينفر به عنوان گروه شاهد از ب 140تعداد 
از نظر  دو گروه. شدند و باالتر بود انتخاب 16 امعدل آنه
. همسان شدند ،ليو دانشكده محل تحص تحصيلي سن، ترم

دو  ساخته محقق اي پرسشنامهجمع آوري اطالعات ابزار 
قسمت اول . بود، متون يبراساس بررستدوين شده  ،قسمتي

 ،هرشت ت،يسن، جنس( كيمشخصات دموگراف مربوط به
معدل كل و متوسط ساعات مطالعه در  ،يليتحصو مقطع 

 8 ت دومقسمدر  .بود) زمان امتحان و خارج زمان امتحان
نام شبكه ( ياجتماع يها سوال مربوط به استفاده از شبكه

كه به طور  ينام شبكه اجتماع ت،يعضو يدارا ياجتماع
قبل از دانشگاه، [ تيزنند، زمان عضو مي مرتب به آن سر

كه با حساب  ي، زمان]سال اول دانشگاه و بعد از سال اول
صبح، ظهر و [كنند  مي كار ها گونه شبكه نيخود در ا يكاربر

 كار ها شبكه نيكه در روز با ا يساعات زاني، م]عصر و شب
بوده  ها گونه شبكه نياستفاده از ا ليدال نيتر مهمكنند و  مي

علمي  هيأت ينفر از اعضا 2پرسشنامه توسط  ييروا. است
 بيضرگيري  آن توسط اندازه ييايپا .شد تأييد نظر صاحب

پرسشنامه  20 لوتيپا ليكمپس از ت ،)α.=/85(كرونباخ  يآلفا
در  نيطرح، محقق يجهت اجرا. شدتأييد  انيتوسط دانشجو

كالس درس حاضر شده و ضمن ارائه اهداف طرح، 
الزم در خصوص محرمانه ماندن اطالعات را به  حاتيتوض

 اختيار در را ها پرسشنامه محققين سپس؛. آنها ارائه نمودند
 قرار داشتند تمايل مطالعه در شركت به كه دانشجوياني

، ها آن آوري جمعو  ها پرسشنامه ليپس از تكم .دادند
. ديوارد گرد SPSS 15به نرم افزار  آمده به دست اطالعات

جهت ارائه  يفراوان عيو جداول توز يفياز آمار توص
 سهيمقا جهت. شداستفاده  انيدانشجو كياطالعات دموگراف

اسكوار و  يمستقل و كا يت يآمار يها از آزمون ها داده

سطح  .شداستفاده ) Odds ratio( محاسبه نسبت شانس
  .در نظر گرفته شد /.05كمتر از  ها معناداري آزمون

  
  نتايج

. %)100( ا صد در صد بوده پرسشنامه دهي خساپميزان 
سال در گروه  33/21±11/2 يسن نيانگينفر با م 70تعداد 

سال در  01/21±45/1 يسن نيانگنفر با مي 140مورد و 
از  %)7/55 (نفر 117 .در مطالعه شركت كردند ،گروه شاهد

  .مرد بودند) %3/44(نفر 93 زن وكنندگان  شركت
در  %)6/63(نفر 89از افراد در گروه مورد و  )%1/67(نفر 47

اطالع  يمجاز ياجتماع يها در خصوص شبكه ،گروه شاهد
 يها در شبكه) %3/54(نفر  38 در گروه مورد. داشتند
 از گروه شاهد حالي كه در ،عضو بودند يمجاز ياجتماع

 نسنسبت شا .داشتند يتعضو ها شبكه نيدر ا) %35(نفر  49
مورد نسبت به گروه در گروه  يدر شبكه اجتماع تيعضو
  .بود ) 23/1- 95/3 نانيدامنه اطم( 2/2شاهد 

هم در گروه مورد و هم  ،انيكه دانشجواي  شبكه نيشتريب
 نياز ب .بود بوك فيس ،در گروه شاهد در آن عضو بودند

 ،بودند ياجتماع يها عضو شبكه كه در گروه مورد يافراد
كه عضو  ،گروه شاهد تمام افراد نيو از ب) %5/60(نفر  23

عضو ) %1/55(نفر  27 ،بودند يمجاز ياجتماع يها شبكه
  .بودند بوك فيس
 تيعضو يمجاز ياجتماع يها كه در شبكه يافراد نيب از

از ) %4/67(نفر  31و  از گروه مورد )%9/64(نفر  24ند، داشت
در ارتباط بوده  يگروه شاهد به طور مرتب با شبكه اجتماع

خود را ) Account( يحساب كاربر يهفتگ ايو روزانه 
  .ندكرد مي بررسي

ساعات مطالعه در  نيانگيم ،مستقل يآزمون ت جينتا طبق
 يامتحان در دو گروه تفاوت غير زمان امتحان و زمان

در  يساعات كار با شبكه اجتماع نيانگيم. نداشت يمعنادار
ساعت در روز و در گروه شاهد  9/0±73/1رد گروه مو

ساعات كار  نيساعت در روز بود كه اختالف ب 4/1±44/0
گروه مورد و شاهد طبق  نيدر روز ب يبا شبكه اجتماع
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  .)1جدول (بود  معنادارمستقل  يآزمون ت
در گروه  يمجاز يافراد عضو در شبكه اجتماع تياكثر

عضو  ها شبكه نيدر ا در سال اول دانشگاه) %9/57(مورد 
افراد عضو  تيدر گروه شاهد اكثر حالي كهدر  ،شده بودند

عضو  ها شبكه نيقبل از ورود به دانشگاه در ا) 1/47%(
  .)2جدول (بودند 
مورد  يدر گروها يمجاز ياستفاده از شبكه اجتماع علل

كه  يموارد نياز ب. نشان داده شده است 3مطالعه در جدول 
 يو كار با شبكه اجتماع تيبه عنوان علل عضو انيدانشجو

به علت  يتنها كار با شبكه مجاز ،عنوان كرده بودند

اسكوار  يتست كا جيدر گروه مورد براساس نتا يسرگرم
  .گروه شاهد بود از شتريب يمعنادار به طور

 استفاده يمجاز ياجتماع يها كه از شبكه يكسان از
) %1/76(نفر  36در گروه مورد و ) %6/80(نفر  29كردند  مي

كردند و بعد از  مي كار ها شبكه نيها با ا در گروه شاهد شب
در هر دو  يمجاز ياجتماع يها زمان استفاده از شبكه ،آن

 فراواني افراد در نيبود ب ها و سپس صبح ها گروه عصر
 ،در دو گروه مورد و شاهد ياز شبكه مجاز ادهزمان استف

 ياختالف آمار ،اسكوار يكا آزمون جيبراساس نتا
  .)p=45/0( مشاهده نشد يمعنادار

  
   و شاهد مورد يها و ساعات مطالعه در روز در گروه يو شبكه اجتماع نترنتيا انه،يساعات كار با را و انحراف معيار نيانگيم سهيمقا :1جدول 

  T   p  )و باالتر 16 معدل(گروه شاهد  )16معدل كمتر از(گروه مورد  
  t  009/0=26/2  94/1±76/1 78/2±81/2 ميانگين ساعات كار با رايانه در روز

  t 22/0=22/1  66/1±73/1 01/2±25/2 در روز با اينترنت ميانگين ساعات كار
  t 046/0=02/2  44/0±4/1 9/0±73/1 ميانگين ساعات كار با شبكه اجتماعي درروز
  t 31/0=-91/0  01/2±73/1 71/1±40/2 ميانگين ساعات مطالعه در زمان غير امتحان

  t  34/0=-95/0  75/8±60/3 22/8±71/3 ميانگين ساعات مطالعه در زمان امتحان
  

  مورد مطالعه يها در گروه يمجاز يدر شبكه اجتماع تيزمان عضو و درصد يفراوان سهيمقا :2جدول 
  كاي اسكوارنتيجه آزمون   )و باالتر16معدل(گروه شاهد )16معدل كمتر از(گروه مورد  

   χ 2=15/10  21%)7/41( 11%)9/28(  قبل از دانشگاه

2=df 

006/0=p value  
  12%)25( 22%)9/57(  دانشگاه سال اول

 16%)3/33( 5%)2/13(  سال دوم به بعد

  49%)100( 38%)100(  جمع
  

  مورد مطالعه يها در گروه يمجاز يعلل استفاده از شبكه اجتماع و درصد يفراوان سهيمقا :3جدول 
  2χ df p مجموع گروه شاهد گروه مورد  علل استفاده از شبكه اجتماعي

 57/0  1  32/0 15%)1/7( 9%)4/6( 6%)6/8(  از تجربيات سايريناستفاده

 50/0  1 45/0 48%)23( 30%)6/21( 18%)7/25(  ارتباط با دوستان قبلي

 62/0  1 24/0 21%)10( 13%)3/9( 8%)4/11(  پيدا كردن دوست جديد

 55/0  1 35/0 24%)4/12( 16%)4/11( 10%)3/14(  ارتباط با دوستان كنوني

 *001/0  1 62/10 26%) 5/13( 10%)1/7( 16%)9/22( سرگرمي

 78/0  1 07/0 7%) 3/3( 5%)6/3( 2%)9/2(  به اشتراك گذاري تصاوير

 79/0  1 06/0 8%) 8/3( 5%)6/3( 3%)3/4( آموزش
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  بحث
استفاده از  تأثير يبا هدف بررس يمطالعه مورد شاهد نيا

 انيدانشجو يليبر عملكرد تحص يمجاز ياجتماع يها شبكه
آن  يكه در ط .رفتيانجام پذ رجنديب يدانشگاه علوم پزشك

ساعات  ،يمجاز ياجتماع يها در شبكه انيدانشجو تيعضو
 و ها شبكه نياستفاده از ا ليدل ،ياجتماع يها كار با شبكه
و  16معدل  يدارا انيدر دو گروه دانشجو تيزمان عضو

 16معدل كمتر از  يدارا انيو دانشجو) گروه شاهد(باالتر 
بر . شد سهيو مقا يتوسط پرسشنامه بررس) گروه مورد(

به طور  ند؛داشت يكه معدل كمتر يانيدانشجو اساس نتايج،
 .اند نموده مي هاستفاد ياجتماع يها از شبكه شتريب يمعنادار
زمان  تأثيرتوان به  مي مطالعه نيقابل توجه ا جياز نتا
 يليبر عملكرد تحص ياجتماع يها در شبكه تيعضو

كه در مطالعه حاضر اقدام  يبه طور. دكراشاره  انيدانشجو
در سال اول دانشگاه، با افت  ها شبكه در تيبه عضو

نشان داد كه هم  جينتا نيهمچن. همراه بوده است يليتحص
عضو در اكثر افراد ،در گروه مورد و هم در گروه شاهد

 كار ها شبكه نيبه طور مرتب با ا يعاجتما يها شبكه
در  ،ياجتماع يها افراد عضو در شبكه نيهمچن .اند كرده مي

 استفاده ها طيمح نياز ا ها هر دو گروه، در اغلب موارد شب
  .اند نموده مي
بر عملكرد  يمجاز ياجتماع يها شبكه تأثيرخصوص  در

است كه نتايج مطالعات نشان داده  ان،يدانشجو يليتحص
 يها استفاده از شبكه زانيو م انيمعدل كل دانشجو نيب

از جمله ). 26و7(وجود دارد يارتباط منف ،ياجتماع
استفاده از  يمنف تأثير سببكه  يعوامل نيتر مهم

 يليبر عملكرد تحص يمجاز ياجتماع يها شبكه
مطالعه توان به كاهش زمان  مي ،گردد مي انيدانشجو

مطالعات . اشاره نمود ها شبكه نياز استفاده از ا يناش
 انيكه اغلب دانشجواند  نشان داده نهيزم نيمختلف در ا

عوامل  نيتر مهمرا از جمله  يجانب يها تيگونه فعال نيا
امر سبب عقب  نيكه ا ،مي دانندبازدارنده از مطالعه 

 ليزمان دوره تحص شيو افزا آنها از تحصيل يماندگ

 ياجتماع يها استفاده از شبكه زانيم تأثيرله أمس .گردد مي
مطالعات مختلف مورد  نيدر ب انيبر ساعات مطالعه دانشجو

 نيب يارتباط ،مطالعات نياز ا گريد يمناقشه بوده و برخ
و ساعات مطالعه  يمجاز ياجتماع يها استفاده از شبكه

منظر  نياز ا). 28و27و14(اند مشاهده ننموده انيدانشجو
 ،برخالف مطالعه حاضر ،مطالعات يقابل توجه است كه برخ

 يها تيفعال ريو سا بوك فيسكه استفاده از اند  گرفته جهينت
 ها عمده آن تأثيردر معدل كل افراد ندارد و  يتأثير ،ينترنتيا

مطالعه  گريد ياز سو. )28و22و14(است يريادگي زانيبر م
 يها شبكه عضو كه يانيحاضر نشان داد دانشجو

 ها به اين شبكه ها در اغلب موارد شب ،بوده اند ياجتماع
 يخستگ جاديتواند سبب ا مي موضوع نيا .وارد مي شدند

 ،گردد انيخواب دانشجو زانيروزانه به علت اختالل در م
 يريادگي نديفرا يرا به صورت عدم تمركز در ط دخو كه

  ).30و29(نشان دهد يليو افت عملكرد تحص
زمان  تأثيرتوان به  مي پژوهش نيمهم ا يها افتهيجمله  از

 يليبر عملكرد تحص ياجتماع يها در شبكه تيعضو
تري  نييكه معدل پا ياغلب افراد .اشاره نمود انيدانشجو
 نيدر ا تيدر سال اول دانشگاه اقدام به عضواند  داشته
 ،شاهداست كه در گروه  يدر حال نيا .اند نموده ها شبكه

 ها تيسا نياز ورود به دانشگاه در ا شيافراد اغلب پ
از  يتواند ناش مي موضوع نيا .اند داشته تيعضو
مسائل  نيو همچن يجوان نيموجود در سن يها تيحساس

همچون  ديجد طياز خانواده و ورود به مح يمرتبط با دور
با توجه به (با جنس مخالف  ميدانشگاه و ارتباط مستق

  ).23(باشد) يمجاز يكمتر در فضاها يها تيمحدود
 يها استفاده از شبكه ليدل نيشتريمطالعه ب نيا در

در . بوده است يميارتباط با دوستان قد يمجاز ياجتماع
 يبررس نهيو همكاران در زم) Pempek(مطالعه پمپك 

 يمجاز يها در استفاده از شبكه انيدانشجو اتيتجرب
كه در  ،يميكه ارتباطات با دوستان قد ديمشخص گرد

استفاده  ليدل نيتر مهم ،اند دهحال حاضر در دسترس نبو
كه  ،است بوده يمجاز ياجتماع يها از شبكه انيدانشجو
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. دارد يخوان هم يمطالعه كنون جيلحاظ با نتا نياز ا
 نيا يو بازه گسترده اطالعات ها شبكه نيسهولت كار با ا

 نياز ا انياستفاده دانشجو ليدل نيتر مهم ،ها گاهيپا
  ).10(است يميكردن دوستان قد دايجهت پ ها شبكه
توان آشنا نمودن  مي مطالعه را نينقطه قوت ا نيتر مهم

استفاده  تأثيرنظام آموزش سالمت به  طهيح نيجامعه محقق
 يليبر عملكرد تحص يمجاز ياجتماع يها از شبكه
اين روزافزون استفاده از  شيبا توجه به افزا انيدانشجو

هرچند كه با . در نظر گرفت انيدانشجو انيفضاها در م گونه
 يها از شبكه يبودن استفاده از برخ يرقانونيبه غ جهتو

از  ياست كه برخ يهيدر داخل كشور، بد ياجتماع
كه در مطالعه شركت  ها در اين شبكه عضو انيدانشجو
در  حيصح ييگو پاسخاز  يبه سبب تبعات قانوناند،  نموده

هرچند كه انتخاب گروه مورد  .اند هكردخصوص اجتناب  نيا
 ها آن تيكه عضو( نيمحقق يلدر مطالعه قبكنندگان  از شركت

 جاديسبب كاهش تورش ا) شده بوده است تأييدمحقق  يبرا
 ني، اما خود ااست حيصح ييگو پاسخشده توسط عدم 

مطالعه به  نيا جينتا ميتواند سبب عدم امكان تعم مي موضوع
بندي   ميبا توجه به تقس گر،يد ياز سو. كل جامعه گردد

دو،  پيدانشگاه ت كيعنوان  هب رجنديب يدانشگاه علوم پزشك
 شده رشيآن از مناطق شرق كشور پذ انيكه اكثر دانشجو

لذا  ران،يموجود در ا يفرهنگ يها و با توجه به تفاوت اند،
كشور  يعه محدود به مناطق شرقمطال نيا جينتا ميدامنه تعم
  ..خواهد بود

  گيري نتيجه
و عدم  ي اجتماعيها شبكه دهيبا توجه به نوظهور بودن پد

لزوم انجام  ،ها شبكه نيآثار استفاده از ا يبا تمام ييآشنا
گذار تأثير يها جنبه ريسا يبر رو يشتريب يها پژوهش

آن بر  تأثيراز جمله  ،انيدانشجو يبر زندگ ها شبكه نيا
با توجه به  نيهمچن. الزم است ،انيسالمت روان دانشجو

 فيضع يلياز عملكرد تحص يحاك كه ،پژوهش نيا جينتا
در  تيكه در سال اول اقدام به عضو يانيتر در دانشجو

است كه  يضرور ،اند است نموده ياجتماع يها شبكه
رساني  اطالعبه  مراكز مشاوره يبا همكار ها دانشگاه

 يمجاز ياجتماع يها خصوص استفاده از شبكهدر  ،قيدق
به  انيدانشجو ودوري در ابتدا ،و آثار مختلف آن

  .نماينددانشگاه اقدام 
  

  قدرداني
 نيكه در ا يانيدانشجو يمقاله از تمام نيا سندگانينو

دكتر  يقاآ جنابو همچنين از  اند طرح شركت نموده
 يقاآو از ) ييدانشجو قاتيتحق تهيسرپرست كم(زربان 

) ييدانشجو قاتيتحق تهيمحترم كم ريدب( ياحسان نور
به  ياسالم ديحم ياز آقا نيهمچن. يندنما يم يگزار سپاس

مقاله  يينها شيرايو هيدر ته شانيجهت نظرات ارزشمند ا
  .ندينما يم ريتقد
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Abstract 
 
Introduction: Considering the increasing growth of Social Networking Services (SNS) and its effects on 
different aspects of users’ lives, this study was performed to investigate the effects of social networking sites 
on academic achievement of students in Birjand University of Medical Sciences. 
Methods: This case-control study was performed in year 2011 on a population of Birjand University of 
Medical Sciences students (n=210). Using a questionnaire, membership in SNS, estimated hours of working 
with SNS, sign up date, and the reason for using these networks were investigated and compared among two 
groups of students having grade point average (GPA) of 16 or higher (control group) and lower than sixteen 
(case group). Data was analyzed using independent t-test, chi2 and odd ratio. 
Results: Thirty five percent of participants in control group and 53.3% of participants in case group were 
registered in these networks (OR=2.2). The average time spent in social networks in case and control group 
was respectively 0.9±1.73 and 0.44±1.4 hours per day which showed a significant difference (p=0.046, t= 
2.02. The date of sign up was the first term (57.9%) in case group and before entering the university in the 
control group (47.1%). 
Conclusion: The result of this study showed that students with lower GPA and weaker academic 
performance use SNS more than other students enjoying higher GPA and academic performance. So it is 
recommended to inform students as they enter the university about the effects of virtual social networks. 
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