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 مقاله پژوهشی

 در رابطه ز یتبر یدانشگاه علوم پزشک يان پرستاریدانشجودگاه ید
 آنان یلیشرفت تحصیپ در يمجاز یاجتماع يهاشبکهنقش با 

  
  ٣يلين سهيام، ٢*برقي عيسي، ١يد قربانيمج

 
  20/12/1396تاریخ پذیرش  16/10/1396تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 و باطاتارت عرصه در ليبديب يالهيوس به ييايجغراف عيوس گسترهدر  کاربران انيم در افتني تيعموم لحاظ به يمجاز ياجتماع يهاشبکه: هدف و زمينهپيش
 باهدف اضرح مطالعه لذا. روديمبه شمار  انيدانشجو يليتحص شرفتيپ در مؤثر عوامل ازجمله و شدهليتبد يامروز شرفتهيپ يايدن در يفنّاور و دانش، علوم تبادل

  .گرفتآنان انجام  يليتحص شرفتيپ در يازمج ياجتماع يهاشبکه نقشبا  رابطهدر  يپرستاران يدگاه دانشجويد نييتع
با استفاده از  ۱۳۹۶ز در سال يتبر يپزشک علوم دانشگاه يپرستار انيدانشجونفر از  ۳۵۶بود که در آن  يشيمايپ يفيتوص نوع از حاضر مطالعه: کار روش و مواد

 يهاشبکهنقش ک و يدر دو قسمت مشخصات دموگراف ساخته محقق نامهپرسش، هاداده گردآوري ابزار وارد مطالعه شدند. ياطبقه يتصادف گيرينمونهروش 
 يفيتوص آمار از استفاده با SPSS افزارنرم ۱۳در نسخه  از وارد کردن پس شدهيآورجمع يهادادهبود. ان يدانشجو يليشرفت تحصيدر پ يمجاز ياجتماع
  .ديگرد تحليلوتجزيه

" فيتکال انجام" و" يپژوهشگر" طهيح دو در يمجاز ياجتماع يهاشبکه مثبت و سازنده نقش از يحاک پژوهش در کنندهمشارکت انيدانشجو اکثر دگاهيد: هاافتهي
 از نيهمچن. نمودند قلمداد يمنف و مخرب را" تمرکز جاديا" و" نمرات ارتقاء" طهيح دو در يمجاز ياجتماع يهاشبکه نقش انيدانشجو که است يحال در نيا، بود

  .نداشت" يليتحص زشيانگ" طهيح در مخرب/سازنده ريتأث يمجاز ياجتماع يهاشبکه از استفاده، انيدانشجو دگاهيد
 هتج يمجاز ياجتماع يهاشبکهاز  ييجوبهره يبرا، يزان آموزش پرستاريو برنامه ر انيمتصدتوسط  شدهيطراحش ير از پياتخاذ تداب: گيرينتيجه و بحث

  .دينمايم يضروراز وقوع آثار مخرب  يريکاربران جهت جلوگت يهدامثبت و  يهاليپتانسشتر يت هر چه بيتقو
  يان پرستاريدانشجو، يليتحصشرفت يپ، يمجاز ياجتماع يهاشبکه: کليدي يهاواژه

  .باشديم يدرس يزيربرنامه ارشد يمقطع کارشناس نامهانيپا از برگرفته حاضر مطالعه
  

 ۱۰۱-۱۰۸ ص، ۱۳۹۷ ارديبهشت، ۱۰۳درپي پي، دومشماره ، شانزدهمدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ۰۴۱-۳۴۳۲۷۵۰۰: تلفن، جانيآذربا يمدند يدانشگاه شه، زيتبر: آدرس مکاتبه

Email: isabargi@yahoo.com 

  
 مقدمه
 تيبه لحاظ عموم يمجاز ياجتماع يهاشبکه، ديجد هزاره در

ر عرصه د ليبديب يا لهيوسبه، مختلف جوامع ان کاربرانيافتن در مي
 يانهيزمو  شدهليتبد يفنّاور و دانش، علوم تبادل و ارتباطات

وجود  قدرت را به يو نهادها هادولتارج از کنترل خ رگذاريتأث
، گذردينم ياديزمان ز هاآنش و رواج يدايپاز  نکهيباا .)١( اندآورده

 ،ياجتماع ت تعامالتير در ماهياخ يرات اساسيياما با توجه به تغ
 جهان سطح در ريفراگو تالش  يواقع يايارتباطات در دن کاهش

                                                             
  رانيا مرند، مرند، واحد ياسالم آزاد دانشگاه ،يدرس يزير برنامه ارشد يکارشناس يدانشجو ١
  )مسئول سندهينو( ايران آذربايجان، تبريز، مدني شهيد روانشناسي، دانشگاه و تربيتي علوم دانشكده تربيتي، علوم گروه استاديار ٢
  رانيا ز،يتبر ز،يتبر يپزشک علوم دانشگاه ،ييماما و يپرستار ، دانشکدهييقات دانشجويته تحقيکم ،يپرستار يتخصص يدکتر يدانشجو ٣

 يجا اندتهتوانس يخوببه؛ يانسان تعامالت يبرا ينيگزيجا افتني يبرا
روابط  ياز فضا يدينسل جدکرده و مردم باز  يخود را در زندگ

  ).۲ ،۳( اندآوردهرا به وجود  ياجتماع
 ياساس يهاشاخصهاز  يکي يمجاز يايدن و هارسانهاستفاده از 

 بدون) که ۴( باشديم يامروز شرفتهيپ يايدن در مدرنپست فرهنگ
 ينبوده و در صورت کاربر ريپذامکان يکشور چيه يترق و توسعه آن

در حوزه  باألخصت فرد و جامعه يبه موفق توانديمح يبجا و صح
داشتن  ضمن يليتحص شرفتيپ ).۵ختم گردد ( يليشرفت تحصيپ
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 سهيلي امين ،برقي عيسي ،قرباني مجيد
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 و جامعه و توسعه يفنّاور و دانش، علوم شرفتيم با پيرابطه مستق
 شغل و افتني به منجر يالع سطوح در ادافر يکشور؛ برا يآبادان
و احترام از جانب خانواده و جامعه  يکاف درآمد، مناسب تيموقع

 رب هاآن يمنف راتيتأث از توانينما يمزا تمام باوجود ).۷,۶( گردديم
 از يحاک مختلف مطالعاتج ينتا. کرد يپوشچشم سالمت و يزندگ

، نوادهخا ءاعضا روابط نمودن رنگکمهمچون  گوناگون يهابيآس
 روند بر يجد راتيتأثو  جوانان ابتذال و انحراف يهانهيزمجاد يا

 فضا نيا در هاساعت حضور دنبال به يليتحص افت يحت و يليتحص
-۸( باشديم ديجد يهايفناور عرف از خارج و نادرست استفادهو 

۱۱(.  
 ريتأث با رابطه دردر مطالعه خود ) ۲۰۱۰( ينسکيشنر و کارپيکر
 انيبن يچن، انيدانشجو يليبر عملکرد تحص يجتماعا يهاشبکه

 ساعات رتيتوئ و بوک سيف از کنندهاستفاده انيدانشجو که داشتند
 يترکم کل معدلپرداخته و  يدروس دانشگاه مطالعه به را يترکم

ز در دانشگاه ي) ن۱۳۹۱ا و همکاران (ين يمطالعه جواد). ۱۲( دارند
 يترکم معدل که يانيدانشجورجند نشان داد يب يعلوم پزشک

 استفاده ياجتماع يهاشبکه از شتريب يدارمعني طوربه داشتند؛
 زمان ريتأث به توانيم مطالعه نيا توجهقابل جينتا از. کردنديم

 نايدانشجو يليتحص عملکرد بر ياجتماع يهاشبکه در تيعضو
 اول سال در هاشبکه در تيعضو به اقدام کهيطوربه. کرد اشاره
 است يحالن در يا .)۱۳( است بوده همراه يليتحص افت با، گاهدانش

 يهاشبکهد قلمداد شدن ياز مف يمطالعات حاک يبرخج يکه نتا
 رتقيعمدرک  ازنظر يان پرستاريدگاه دانشجوياز د يمجاز ياجتماع

 اشدبيمک يالکترون يبهتر به مواد درس يو دسترس يم درسيمفاه
)۱۵,۱۴.(  

 مسائل و مشكالت، هاخواسته، اهداستعدا شناخت و يبررس
به ، است برخوردار ياژهيو تياهم از ياجامعه هر در انيدانشجو

 زين انيدانشجو يليتحص شكست اي تيموفق مسئله بين ترتيهم
 لح در توانديم است که يآموزش مسئوالن موردتوجه مسائل لهازجم

 انيجودانش يليتحص شرفتيپ. باشد کنندهکمک ن حوزهيا مشكالت
 وانتيم جمله آن از كه، است يمختلف عوامل به وابسته، دانشگاه در
 اشاره يشناختروان و يآموزش، يليتحص، ياجتماع، يفرد عوامل به

ن راستا در سطح جهان يز در همين يگريمطالعات د .)۱۶( كرد
الت يهمچون سطح تحص يعوامل ياند که به بررسصورت گرفته

؛ سالمت يياي؛ زادگاه جغرافينسو ج يسن يبند؛ گروهيقبل
 ي؛ زبان مادياقتصاد – ي؛ عوامل اجتماعيوانر – يعاطف، يجسمان

ان يدانشجو يليشرفت تحصيل بر پيط تحصيدانشجو؛ و اثرات مح
 يانهيزمو عوامل  يشناختروش يهاتفاوت ليبه دل يول، اندپرداخته

چنان هم، خورديمن مطالعات به چشم يکه در ا يمتفاوت يفرهنگ
 ائلقج موثق و يل به نتاين يشتر برايب يهابه پژوهش ياز مبرمين

 شوديمشرفت احساس يدر حال پ يدر کشورها خصوصبهنان ياطم
 به توانديم هاآن از كيهر  سهمبرآورد  و عوامل نيا يبررس). ۱۷(

 و تيموفق در مؤثر عوامل شناخت جهت در ييهاافتيره نييتع
 رد را يدانشگاه نظام زانير برنامه و شده منجر يليتحص شكست

 يانسان ياروهين پرورش همانا كه دانشگاه ينمودن اهداف واال يعمل
 شيافزا و يليتحص يبازده زانيم كاهشاز  يريجلوگ، متخصص

 ).۱۸( دينما ياري يعال آموزش تيفيك
 زيرتب يشکزعلوم پ دانشگاهاز  يعضو عنوانبهآنچه پژوهشگر 

 عملکرد بر يمجاز ياجتماع يهاشبکهر يتأث کنديماحساس 
 به علت نبود مطالعات متأسفانهکه  باشديم انيدانشجو يليتحص

ر شواهد ب يمبتن يزيربرنامهامکان ، حاضر يمنسجم در بستر مطالعات
 و ذکرشده تت به مشکاليعناده است. لذا با يسر نگرديق ميدق

عتبر و منبع م نيترمهم کهييازآنجان يهمچن، ت مسئلهياهم
ر د يمجاز ياجتماع يهاشبکه يتأثيرگذاردر رابطه با  اعتمادقابل

العه مط، باشنديمان يخود دانشجو، انيدانشجو يليشرفت تحصيپ
دانشگاه علوم  يان پرستاريدانشجودگاه ين دييتع باهدفحاضر 

 در يمجاز ياجتماع يهاشبکه در رابطه با نقش زيتبر يپزشک
 د.يجام گردان، آنان يليشرفت تحصيپ

  
  هاروشمواد و 

 يکه بر رو بود يشيمايپ يفيتوص نوع از حاضر مطالعه
 يليصتح سال در زيتبر يپزشک علوم دانشگاه يپرستار انيدانشجو

 پژوهشگران ابتدا، نمونه حجم برآورد جهت د.يگرد انجام ١٣٩٥-٩٦
در  در تمام مقاطع ليدر حال تحص يان پرستاريدانشجو تعداد

عاونت ز را از ميتبر يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما يردانشکده پرستا
 با سپس. بود نفر ٧٦١ برابر که نمودند استعالمدانشکده  يآموزش

 ربراب ازيموردن نمونه حجم مورگان جدولکران و وفرمول ک از استفاده
 يدرصد ١٠ احتمال با در نظر گرفتن که شد محاسبهنفر  ٣٣٠ با
سپس  .شد گرفته نظر در نفر ٣٦٠ يينها نمونه حجم هانمونه زشير

 هاونهنمانتخاب  يبرا يتنسب ياطبقه يتصادف گيرينمونهاز روش 
ه رشت يلياز مقاطع تحص کي هر که صورتبديند. ياستفاده گرد

 عنوانهب )يتخصص يارشد و دکتر يکارشناس، ي(کارشناس يپرستار
حال ر ان ديدانشجو نسبت به سپس و شده گرفته نظر در طبقه کي

ک يو به تفک يتصادف صورتبه هانمونه، مقاطع ک ازي ل در هريتحص
 به ورود ارهاييمع. انتخاب شدند مطالعه در مشارکت جهتت يجنس

از ورود  يليسال تحص ميک نيشدن حداقل  يسپر شامل مطالعه
 در شرکت جهت تيرضا داشتنن يهمچندانشجو به دانشگاه و 

 يهاپرسشنامها پس دادن يکردن همکاري (عدم پر  عدم بود. مطالعه
 رنظ در مطالعه از خروج اريمع عنوانبه زين )هاآنن يدر ب شدهعيتوز

  .شد گرفته
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 آنان يليشرفت تحصيپ در يمجاز ياجتماع يهاشبکهنقش در رابطه با ز يتبر يدانشگاه علوم پزشک يان پرستاريدانشجودگاه يد
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پژوهشگر  از پرسشنامه هاداده آوريجمعبراي ن مطالعه يدر ا
بود که در بخش  دوشامل ن پرسشنامه يد. ايگرد استفاده ساخته

، جنسيت، (سن کيدموگرافمشخصات مربوط به  سؤاالتقسمت اول 
 انزم، يمحل زندگ، ت اسکانيوضع، يليمقطع تحص، وضعيت تأهل

 يهاشبکهدر  تيعضو علت، يمجاز ياجتماع يهاشبکهاز  استفاده
قرار  )مورداستفاده يمجاز ياجتماع شبکه نوع و يمجاز ياجتماع

 يهاشبکه بود که نقش عبارت ٢٥ز شامل يداشته و قسمت دوم ن
 ٥ر را د يپرستار انيدانشجو يليتحص شرفتيدر پ يمجاز ياجتماع

 ارتقاء، )عبارت ٩( يليتحص زشيانگ، )عبارت ٦( يپژوهشگرطه يح
 ٤ف (يتکال ) و انجامعبارت ٣تمرکز ( جاديا، )عبارت ٣نمرات (

(صفر=  چهار تا نمره صفر از ليکرت يادرجه ۵ مقياس در )عبارت
 ،مقياس اين اساس بر .ديسنجيم موافقم) کامالً= ٤مخالفم و  کامالً

 نقشان در رابطه با يدگاه دانشجويد يبندطبقه جهت عبارت هر در
 برحسب هاآن يليشرفت تحصيدر پ يمجاز ياجتماع يهاشبکه
 يتأثيرگذارانگر يب )≥۱score(، شدهداده يهاپاسخ از حاصل امتياز

 )≤۳score(و » يخنث« يتأثيرگذارانگر يب )score<۱>۳(، »مخرب«
 گرنشان باالتر نمرات ني. همچنبود» سازنده« يتأثيرگذارانگر يب

 يليشرفت تحصيدر پ ياجتماع يهاشبکهنقش  بودن ترمثبت
  .باشديم مذکور طهيح در پنج يپرستار انيدانشجو

 ييروا، پژوهش اين در هاداده گردآوري ابزار روايي تعيين جهت
 ؛شد کاربردهبهمتخصصان  ازنظربا استفاده  صوري و يمحتو
 مرحله در نظرخواهي جهت هاداده گردآوري ابزار که صورتبدين
د ياسات از نفر ٥ و پرستاري رشته اساتيد از نفر نجپ اختيار در اول

 ريافتد از پس و گرفت قرار يدرس يزيرنامهبر و يتيترب علوم رشته
ابزار  پايايي تعيين براي .گرديد اعمال الزم اصالحات، نظرات

. شد استفاده يدرون يروش همسان از، زني هاداده گردآوري
 ٣٠ پرسشنامه توسط، يک مطالعه مقدماتيکه ابتدا در  صورتبدين

ز که يتبر ييو ماما يدانشکده پرستار يان پرستاريدانشجو از نفر

 موردپژوهش يهانمونهجزو  يول بودند موردمطالعه عضو جامعه
فاي ضريب آل، تحليلوتجزيه ازپس تكميل گرديده و ، لحاظ نشدند

 مقدار نشانگربه دست آمد که  ٧٧/٠کل پرسشنامه  يبرا کرونباخ
 يطه پژوهشگري(ح بود موردمطالعه ابزار ييايپا يبرا قبولقابل
 جاديا، ٧٦/٠ نمرات ارتقاء، ٧٢/٠ يليتحص زشيطه انگيح، ٨٤/٠

  ).٨١/٠ف يتکال انجام و ٧٥/٠تمرکز 
 مجوز اخذ از پس که بود صورتبدين زين هاداده آوريجمع روش

 واحد اسالمي آزاد دانشگاه اخالق تهيکم و هشیوپژ محترم نتومعا از
 دانشکده يدرس يزيربرنامه از طرف گروه الزم يهايهماهنگ، مرند
ز يبرت ييو ماما يمحترم دانشکده پرستار نيمسئول با يانسان علوم

و  يبا مراجعه به دانشکده پرستار انپژوهشگر و سپس آمدهعملبه
 اتمالحظ گرفتن نظر در و الزم توضيحات ارائهضمن ، زيتبر ييماما

 اهداف بيان به رضايت آگاهانه همچون کسب نکات يبرخ ياخالق
 هاپرسشنامه، موردپژوهش يهانمونه بيشتر همکاري جهت پژوهش

 لتکمي از پس و هفته يک از بعد و داده قرار دانشجويان اختيار در را
نسخه  SPSS افزارنرمتوسط  هاداده تاًينها .دنپس گرفت باز، شدن

 افانحر ميانگين و، درصد، فراوانى( آمار توصيفي از استفاده با ١٣
 .قرار گرفت تحليلوتجزيهمورد  )معيار

  
  هاافتهي

 همطالع در کنندهمشارکت يپرستار يدانشجو نفر ٣٦٠ ميان از
 درصد ٩/٩٨ معادل نفر ٣٥٦، گرديد توزيع هاآن بين هاشنامهپرس که

 .برگرداندند شدهليتکم صورتبه را هاپرسشنامه و داشته همکاري
 ٨٣/٢ اريسال با انحراف مع ٤٧/٢٤ کنندگانمشارکت سن ميانگين

 ديگربود.  ١٣/١٦ ± ٧/١ هاآنن معدل کل يانگيبوده و مسال 
 گزارش ۱ جدول در کنندگانمشارکت شناختي جمعيت مشخصات

 .است شده

  
  در مطالعه کنندهمشارکت يان پرستاريدانشجو يت شناختيجمعشخصات م: )۱جدول (

  ريمتغ
  درصد  يفراوان  طبقه  

  تيجنس
  ٩٤/٤٤ ١٦٠  مرد
 ٠٦/٥٥  ١٩٦  زن

  تأهلت يوضع
  ١/٨٩  ٣١٧  مجرد

  ٩/١٠  ٣٩  متأهل

  يليمقطع تحص
  ٢/٨٦  ٣٠٧  يکارشناس
  ١/١٢  ٤٣  ارشد يکارشناس

  ٧/١  ٦  يتخصص يدکتر

  ت اسکانيوضع
  ٥/٥٦  ٢٠١  هخوابگا
  ٥/٤٣  ١٥٥  منزل
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  ريمتغ
  درصد  يفراوان  طبقه  

  يمحل زندگ
  ٩/٢٣  ٨٥  شهر

  ٥/٧٠  ٢٥١  شهرستان
  ٦/٥  ٢٠  روستا

 
 ٣٣١ زين يمجاز ياجتماع يهاشبکهدر رابطه با زمان استفاده از 

ن زمان يشتريان داشتند که بيدرصد) ب ٩٨/٩٢(ان يدانشجونفر از 
 مربوط ياجتماع يهاشبکهاستفاده از  يبرا هاآنصرف شده از جانب 

 يمجاز ياجتماع يهاشبکهن يشتريببود.  هاشببه ساعات 
لگرام ت: عبارت بود از کنندهمشارکتان ين دانشجويدر ب مورداستفاده

، )درصد ٩/٢١( مويا، )درصد ٤/٦٥(نستاگرام يا، )درصد ۵/۹۵(
ان يدانشجو نيهمچندرصد).  ٣/٠( ترييتوو ، )٨/٢( پياسکا

 انيارتباط با دوستان و آشنا يقراربر در مطالعه؛ کنندهمشارکت
آگاه شدن از اخبار کالس ، )درصد ٨٩( سرگرمي، )درصد ١٠٠(
 يهاليفا، ري(با به اشتراک گذاشتن تصاو يريادگيو ، )درصد ٥/٥٠(

 ن علليترمهمرا  )درصد ٨/٢٧( )يعلم يريو تصو يصوت، يمتن
  نمودند. يمعرف مجازي اجتماعي يهاشبکهدر ت يعضو

اکثر دگاه يد، ج حاصل از پژوهشيطبق نتا يطورکلبه
از نقش سازنده و مثبت  يدر پژوهش حاک کنندهمشارکتان يدانشجو

، دف" بويتکال " و "انجاميطه "پژوهشگريدر دو ح ياجتماع يهاشبکه
 يمجاز ياجتماع يهاشبکهنقش ان يکه دانشجو است يحالن در يا

قلمداد  يمخرب و منفتمرکز" را  جادينمرات" و "ا طه "ارتقاءيدر دو ح
 يهاشبکه از استفاده، انيدگاه دانشجوين از دينمودند. همچن

 "يليتحص زشيانگ"طه يسازنده/مخرب در ح ريتأث يمجاز ياجتماع
دگاه يد شدهليتعدو  يازات واقعيدرصد و امت، ينداشت. فراوان

در هر پنج  يمجاز ياجتماع يهاشبکهان در رابطه با نقش يدانشجو
 ۲ ارهجدول شم در ليتفصبه، يليشرفت تحصيپ يموردبررسطه يح

 .است شده آورده

  
 يليتحص شرفتيپدر  يمجاز ياجتماع يهاشبکهان در رابطه با نقش يدانشجو دگاهيد: )۲( جدول

  فيرد
 يهاطهيح

  يموردبررس
  تعداد

  هاهيگو
محدوده 

  ازيامت

  يليتحص شرفتيپ در يمجاز ياجتماع يهاشبکه نقش
 ازين امتيانگيم

  يواقع

از ين امتيانگيم
  شدهليتعد
  )١٠٠(از 

  مخرب
N (%)  

  يخنث
N (%)  

  سازنده
N (%) 

 ٨٠ ٢/١٩  ١٦١) ٢/٤٥(  ١٤٦) ١/٤١(  ٤٩) ٧/١٣(  ٢٤-٠  ٦  يپژوهشگر  ١

  ٨/٥٥  ١/٢٠  ٧٩) ٢/٢٢(  ٢٠٣) ٥٧(  ٧٤) ٨/٢٠(  ٣٦-٠  ٩  يليتحص زشيانگ  ٢

  ١/٣٩  ٧/٤  ٧٠ )٧/١٩(  ١١١) ٢/٣١(  ١٧٥) ١/٤٩(  ١٢-٠  ٣  نمرات ارتقاء  ٣

  ١/٢٩  ٥/٣  ١٩) ٣/٥(  ١٠٩) ٦/٣٠(  ٢٢٨) ١/٦٤(  ١٢-٠  ٣  جاد تمرکزيا  ٤

  ١/٩٣  ٩/١٤  ٢٥٧) ١/٧٢(  ٧٦) ٣/٢١(  ٢٣) ٥/٦(  ١٦-٠  ٤  فيتکال انجام  ٥

  ٨/٦٠  ٢/١٥  ٩٤) ٤/٢٤(  ١٩٧) ٣/٥٥(  ٦٥) ٣/١٨(  ١٠٠-٠  ٢٥  کل  ٦

 
  گيرينتيجهبحث و 
 يپرستار انيدانشجو دگاهيد نييتع حاضر مطالعه انجام از هدف

 يليتحص شرفتيپ در يمجاز ياجتماع يهاشبکه نقش با رابطه در
که اکثر  داد نشان مطالعه يهاافتهي، زمينه اين در .بود آنان

 يهاطهيحدر  يمجاز ياجتماع يهاشبکهنقش  يان پرستاريدانشجو
، برعکسف را سازنده و مثبت دانسته و يو انجام تکال يپژوهشگر

 ريتأث يمجاز ياجتماع يهاشبکهه استفاده از اعتقاد داشتند ک
  داشته است. هاآننمرات  سطحتمرکز و  بر يمخرب

بر  يمجاز ياجتماع يهاشبکهدر رابطه با نقش مثبت 
 يهاوهگرل يتشکان داشت که يد بيبا، فيو انجام تکال يپژوهشگر

 باهدفان يتوسط دانشجو يمجاز ياجتماع يهاشبکهدر  يکالس
 گذاشتن به اشتراک و هايکالسهم يکالس برا اخبار يرساناطالع

 ييو آشنا سوکياز  يمرتبط با موضوعات درس يمطالب علم
 يهاتيسااز مهارت جستجو در  ينترنت و برخورداريان با ايدانشجو
از ، يمجاز ياجتماع يهاشبکهاستفاده از  ازينشيپ عنوانبه، مختلف

که امکان اشتراک  اندبوده يرگذاريتأثمثبت و  گر؛ عوامليد يسو
سؤاالت و مشکالت  نمودن مطرح، تبادل اطالعات، د و تجاربيعقا
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افت يد و دريمشورت با اسات، انيهمتا يهامساعدت، يدرس
سر نموده و منجر به يمرا ان يدانشجو يبرا يشنهاديپ يهاحلراه

 يبرا ينه پژوهشگريا شدن زميو مه فيل روند انجام تکاليتسه
 )١٣٩٤( همکاران و آرياني ن راستايدر هم. گردديم انيدانشجو
 در مجازي اجتماعي يهاشبکه نقش يبررس عنوان با يامطالعه

 يهادانشگاه تکميلي تحصيالت دانشجويان پژوهشي يهاتيقابل
 ادندد انجام يلياردب محقق و يبهشت ديشه، ييطباطبا عالمه، تهران

 هب اتکا با يمجاز اجتماعي يهاشبکه کهند ديرس جهينت نيا بهو 
 باعث دهنديم شکل که ياتارتباط در خود فرامتني ظرفيت
 نيا کاربر دانشجويان پژوهشي يهاتيقابل سطح در ييهاتفاوت
  .)۱۹( ده استيگرد سايرين با مقايسه در هاشبکه

 ياجتماع يهاشبکه استفاده مخرب ريتأثاما در رابطه با و 
ان که در مطالعه حاضر يت دانشجونمرا حتمرکز و سطبر  يمجاز

که  ان داشتيبد يبا؛ ديگرد اشاره کنندهمشارکتان يتوسط دانشجو
 نيچند يروزانه برا يمجاز ياجتماع يهاشبکهاز  هيرويباستفاده 

مطالعه  زمانمدت كاهشعالوه بر ، در ساعات شب باألخص ساعت
 يمنف ريأثتان يدانشجو يليشرفت تحصيبر پ ماًيمستقکه  انيدانشجو

 خواب شدن تيفيکيبو  يبدخواب، يخوابيبمنجر به  توانديم، دارد
روز در طول  طول در يآلودگخواب و يخستگ متعاقباًشبانه و 

 طوربهز ين عامل نيشده که ا ينيو بال يدرس نظر يهاکالس
 وانت باعث کاهش غيرمستقيم طوربهم باعث کاهش تمرکز و يمستق

 جيمطالعه حاضر با نتا يهاافتهي .گردديمان يدانشجو يريادگي
 هاافتهين يا ).۲۰دارد ( خوانيهم) ۲۰۱۳( انو همکار يجاريمطالعه ب

 يبررس باهدفکه ) ١٣٩١( زيهمکاران ن و اين يمطالعه جواد نتايج با
 يليتحص عملکرد بر يمجاز ياجتماع يهاشبکه از استفاده ريتأث

 .باشديم سو هم، شد انجام رجنديب يپزشک علوم دانشگاه انيدانشجو
ن يمعکوس ب دارمعني از وجود ارتباط يحاک هاآننتايج مطالعه 

استفاده از  زمانمدتان با يدانشجو يليمعدل و عملکرد تحص
مطالعه پائول ، ن راستايدر هم). ۱۳بود ( يمجاز ياجتماع يهاشبکه

کشور  ١يان مقاطع کارشناسيدانشجو يبر رو) ۲۰۱۲( همکاران و
 يهاشبکهصرف شده در  زمانمدتکا نشان داد که هر چه يرام

خواهد  ترفيضعدانشجو  يليعملکرد تحص، باشد تريطوالن ياجتماع
 ).۲۱بود (

در  انيدانشجو اتفاقبهب يت قريدر مطالعه حاضر اکثر عالوهبه
و  ندت داشتيعضو يمجاز ياجتماع يهاشبکهاز  يکيحداقل 

ز ين يمجاز ياجتماع يهاشبکهر د هاآنت يل عضوين دليترمهم
، وصخص نيا دربود.  سرگرمي و انيآشنا و دوستان با ارتباط يبرقرار

ا ياانجام شده توسط گور زيمتاآنال و کيستماتيس مرورج مطالعه ينتا

                                                             
1 undergraduate 

 ياجتماع يهاشبکهزان استفاده از ين مييتع باهدف) که ۲۰۱۶(
 يورهادر کش يعلوم پزشک يهارشتهان يتوسط دانشجو يمجاز

 زين، ديران انجام گرديا و اياسپان، سيانگل، اياسترال، کانادا، کايامر
 يهاشبکهدرصد) در  ۷۵ان (ين بود که اکثر دانشجوياز ا يحاک

ن ياز ا هاآندرصد  ۲۰ صرفاً آنکهحال، ت داشتنديعضو ياجتماع
 يو مواد درس يبه اشتراک گذاشتن اطالعات آموزش يبرا يفنّاور

 و هيرويبادعا نمود که استفاده  توانيملذا  ).۲۲( اندکردهاستفاده 
 يدانشگاه يدر فضا يمجاز ياجتماع يهاشبکهخارج اصول از 

منجر به کاهش زمان  توانديم يردرسيغاهداف  يبرا غالباً همآن
 يفرع يهاتيفعال توجه به وتمرکز  عدم، پرت شدن حواس، مطالعه

ضعف عملکرد  سببز ين رام اين كه، گردد يردرسيغ و جانبي
 شافزاي يحت و تحصيل از هاآن يماندگعقب، انيدانشجو يليتحص
  .گردديم هاآن تحصيل دوره زمان

 يهاافتهي کاربرد که بود نيز ييهاتيمحدود داراي مطالعه حاضر
عدم انعکاس  احتمالبهت اول مربوطه يمحدود. سازديم محدود را آن

به علت عدم  کنندهمشارکتان يتوسط دانشجو ياطالعات واقع
ات توضيح دادن با شد سعي مطالعه بود که يت پژوهشياز ماه يآگاه
 کنترل امکان حد تا مورد اين پاسخگويان يناميب رعايت و کافي
 خود مقياس ماهيت ضعف ز مربوطيمحدوديت ن دومين .گردد

 اعثب بود ممکن که پرسشنامه مورد استفاده بود گزارشي ليکرتي
 نيگردد که در ا مشابه صورتبه يدهپاسخ به دانشجويان تمايل

در زمان و مکان مناسب و صرف زمان  هاپرسشنامهع يراستا با توز
ع گردد. ز رفين مشکل نيتالش شد تا ا، هانمونه تکتک يشتر برايب

 انگيزش سطح و جنسيت، فردي يهايژگيو بودن متفاوت، عالوهبه
 بينس، فرهنگي يهايژگيو، کنندگانمشارکت تجارب اختالف، افراد

رفت شيت در حوزه پيموفق از افراد نه بودن تعريفيبه زم وابسته و
 توانديم که بودند ييهاتميآ ازجمله محيطي عوامل ديگر و يليتحص

 عاقباًمتان و يدانشجو يليشرفت تحصيا مخرب بر پينقش سازنده 
گران پژوهش ترلکن از خارج البته پژوهش حاضر داشته باشد که نتايج

 يهامؤلفهاز  يکي عنوانبه يفرهنگ ييگراينسب اساس بر .بود
که عصر ارتباطات  ديجد عصر و سوم در هزاره ريناپذاجتناب يمحور

عصر حاضر عصر  نظرانصاحباز  ياريبه گفته بس يو اطالعات (حت
 مالک کي هيپا بر مسائل خواندن بد و خوب، )باشديمفرا اطالعات 

 بد و کين اي نادرست و درست يارهايمع بلکه، ستين حيصح يکل
لذا ؛ )۲۳شوند ( يابيارز، ابندييم ظهور که ييا نهيزم و بافت در ديبا

درمان و آموزش ، وزارت بهداشت يآموزش انيمتصدکه  است يضرور
 ورکش يمجاز يفضا يعال يشورا و يمل مرکزن يمسئول و يپزشک

 وسعهت ششم سالهپنج برنامه يکل يهااستيساز ت يتبع يدر راستا
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و  ۱۰۷، ۶۹، ۶۸، ۶۷(مواد  کشور يفرهنگ و ياجتماع، ياقتصاد
 يجابه، ياساس قانون ۴۴ اصل يکل يهااستيس تيرعا باو  )۱۰۹

 به، مطلق طوربه ياجتماع يهاشبکها بد قلمداد نمودن يخوب 
 و دهايتهد، ضعف نقاط، قوت مطالعه نقاطاطالعات و  آوريجمع

الزم جهت  يآمادگ قين طريپرداخته و بد موجود هافرصت
 يياجرا يهاگاممات بجا و برداشتن ياتخاذ تصم، حيصح يزيربرنامه
 يهاروشل ين تعديهمچن ند.را به وجود آورنه ين زميدر ا يمنطق
 مندهوش، يکيالکترون سازگار با تحوالت، يت آموزشيريمد يسنت
واد م به کيالکترون يدسترس امکانسر شدن يم، يهاسازمان يساز
، يليتحص مشاوره و آزمون، اشکال رفع، ياکتابخانهو  يدرس
 و يراصوليغ يهااستفاده از يناش تبعات از انيدانشجو يسازآگاه

 يفيک يمحتوا ديتول و جامعه يارسانه سواد بردن باال، يرعلميغ
 يهارسانه يريگشکل قيطر از ياسالم و يرانيا فرهنگ مطابق

 يهاشبکهح از يفرهنگ استفاده صحنه ساختن ينهادو ، يعاملت
 به پاسخدر  توانديماست که  ييراهکارها ازجمله يمجاز ياجتماع

و کارگشا  مؤثر شدنيجهان روزافزون سرعت و جامعه ديجد يازهاين
ان از جوانب مثبت و سازنده يشدن دانشجو منتفعبوده و منجر به 

 يامدهايآثار سوء و پ از يريشگيپ و يمجاز ياجتماع يهاشبکه
 گردد. هاآن يمنف

 توانيم، مطالعات ديگر و ج مطالعه حاضريبا در نظر گرفتن نتا
 ياجتماع يهاشبکهو  يمجاز يفضاکه  نمود گيرينتيجهچنين 

و لبه ر ديک شمشيحکم ، امروز يزندگر يک اصل انکارناپذي عنوانبه
د نيفرآ که دهديم نشان موجود منابع کهنيابا توجه به لذا  .را دارد

، مدرس ،ريفراگ عامل پنج ريتأث تحت يطورکلبه يريادگي – ياددهي
ر دح يصح يزيربرنامه، باشديم يآموزش طيمح و زاتيتجه ،برنامه
 تيريجهت مد يدانشگاه و يعلم يهاطيمح در هاحوزهن يا يتمام
و  ياجتماع يهاشبکهاز ابعاد مثبت  يمندبهره، يمجاز يفضا

 نيکم در حيناصح يهااستفاده واسطهبه که ييهاچالش از کاستن
 انين و متولين مسئولي. همچنباشديم يالزم و ضروردارد؛  قرار ما

 يهاهشبکاز  يناش يهابيآسنو به مطالعه  يستيبا هادانشگاهامر در 
 يبا برگزارو  موجود پرداخته يدر بسترها يمجاز ياجتماع
ان يدانشجو يبرا باألخصنه ين زميدر ا يهيتوج يتخصص يهاکارگاه

 مصون و يمجاز يفضا از استفاده حيصح يهاوهيش، دوالورديجد
  د.نين نماييتب را آن برنده و زيت لبه از يناش يهابيآس از ماندن

همچون  مواردي آتي مطالعات در شوديم ن توصيهيهمچن
، انينشجوتوسط دا يمجاز يهاشبکه يريکارگبه يشناسبيآس
ن ياز ا يبرخوردار يان برايصرف شده از طرف دانشجو هانهيهز

 و يمشارکت يريادگينه يدر زم يمجاز يهاشبکه ييکارا، يفناور
 رارق يموردبررس يمجاز يبر فضا يمبتن يهاژورنال کالب يبرگزار
  .گيرد

  
  تشکر و ريتقد

 ممسئولين محتر زحمات از تا داننديم الزم خود بر نويسندگان
ز يتبر مامايي و پرستاري دانشكده، مرند واحد ياسالم دانشگاه آزاد

 انيقدرد و تشكر مطالعه كمال در کننده شرکت دانشجويان كليه و
  .باشند داشته را
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NURSING STUDENTS' PERSPECTIVE TOWARD THE ROLE OF 
VIRTUAL SOCIAL NETWORKS ON THEIR ACADEMIC 

ACHIEVEMENT IN TABRIZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES 
 

Majid Gorbani1, Issa Barghi,2*, Amin Soheili3 
 

Received: 06 Jan, 2018; Accepted: 11 Mar, 2018 
Abstract 
Background & Aims: Virtual social networks have become an unrivaled means in the field of 
information and communication technology and are one of the effective factors plays an important role 
in the academic achievement of students in today's modern world. Accordingly, this study aimed to 
determine nursing students' perspective toward the role of virtual social networks on their academic 
achievement. 
Materials & Methods: This study was a descriptive survey conducted on 356 nursing students in Tabriz 
University of Medical Sciences in 2017. The participants were recruited using stratified random 
sampling. A researcher-made questionnaire was used for collecting data. Descriptive statistics were 
applied to the data by SPSS ver. 13 Software. 
Results: while the majority of the participants expressed that virtual social networks have had a 
constructive and positive role in both "inquiry" and "assignment writing" domains, they disclosed that 
virtual social networks were destructive in the two other "grade promotion" and "concentration" domains 
of academic achievement. Also, from the students' perspective, virtual social networks have had a 
neutral impact on the "academic motivation". 
Conclusion: It is a necessary requirement for officials of nursing education and other stakeholders to 
adopt preplanned measures in line with guiding the students to make the most of the positive points of 
virtual social networks and to prevent potential pitfalls and malicious consequences that their misuse 
could bring with them. 
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