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 مقاله پژوهشی

   يهاشبکهبررسی ارتباط ترس از در حاشیه ماندن و استفاده از 
  اجتماعی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

  
  ٤سميرا ابراهيمي، ٣عرفانه طالبي، ٢فاطمه مقدم تبريزي، ١*رقيه بايرامي

 
  02/04/1398تاریخ پذیرش  15/01/1398تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

شده است. يکي از فرايندهاي رواني  تبديل جهان و جامعه سطح در ارتباطي ابزارهاي ترينمهم از يکي به مجازي اجتماعي هايشبکه، امروزه: هدف و زمينهپيش
اي هباشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط ميزان استفاده از شبکهمي گذارد ترس از در حاشيه ماندنمي تأثيراجتماعي  يهاشبکهکه بر ميزان استفاده از 

  شد. انجام ۱۳۹۶پزشکي اروميه در سال  علوم دانشگاه دانشجويان بين دراجتماعي و ترس از در حاشيه ماندن 
نمودند. ابزار  پزشکي اروميه شرکت علوم دانشجويان دانشگاه از نفر ۲۰۰ شدهيبندطبقه تصادفي گيرينمونه از استفاده با مقطعي مطالعه اين در: کار مواد و روش
ترس  پرسشنامه و PHQ-9)( سالمت بيمار پرسشنامه، اجتماعي يهاشبکهشرکت در  زمان، مدتي اجتماعيمربوط به مشخصات فرد سؤاالتشامل  مورداستفاده

  گرفت. قرار تحليلوتجزيه مورد  SPSS افزارنرم با هاداده، هاپرسشنامه تکميل از پس ) بود.FOMOماندن (از در حاشيه 
) و نمره افسردگي دانشجويان =p ۰۳/۰اجتماعي با ترس از در حاشيه ماندن ( يهادر شبکهشده  زمان صرف مطالعه حاضر حاکي از همبستگي مثبت بين: هاافتهي
)۰۰۱/۰  <p.اجتماعي بود. يهاشبکهدر  شدهيسپرکننده زمان  بينيپيشعامل ، ترس از در حاشيه ماندن، بر اساس مدل رگرسيون ) بود  

ن ترس از در حاشيه ماند، مناسب و مؤثر براي دانشجويان يامشاورهمن فراهم کردن امکانات و شرايط شود ضپيشنهاد مي، هانظر به يافته: گيرينتيجهبحث و 
  .جلوگيري شوداجتماعي  يهاشبکهصرف زمان بيشتر در از بروز عوارضي نظير ، را شناسايي و با ارائه راهکارهاي مناسب در جهت کاهش آن هاآن

 اجتماعي يهاشبکه، دانشجو، ترس از در حاشيه ماندن: هاکليدواژه

  
 ۳۵۵-۳۶۲ ص، ۱۳۹۸ مرداد، ۱۱۸درپي پي، پنجمشماره ، هفدهمدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
        ۰۴۴۳۲۷۵۴۹۶۴: تلفن، ماماييو دانشکده پرستاري ، نازلو، اروميه: آدرس مکاتبه

Email: rozabayrami@yahoo.com 

  
  مقدمه

است  دهش فيتوص نترنتيا عصر ليدل نيبه ا کمي و ستيب قرن
نترنت يا .)۱است ( يابيباز قابل يراحتبه جهان سراسر از که اطالعات

 نيهمچن و )۲يادگيري (، ياددهي، قيتحق يارزشمند برا يابزار
. )۳است ( يتعامالت اجتماع شيق افزاياز طر ياجتماع يبهبود زندگ

 يهاهرسان رشد يبرا يراه کمي و ستيب قرن در نترنتيع ايرشد سر
 ييهابرنامه و هاتيسا وب ياجتماع يهاشبکه شده است. ياجتماع

 ارکتمش اي محتوا گذاشتن اشتراک به امکان کاربران به هستند که
 تنترنيا از استفاده و ياجتماع يهاع شبکهيسر رشد .)۴( دهديمرا 
شود يم بينيپيشبوده و  ا مشهوديگذشته در سراسر دن سال چند در

                                                             
  سنده مسئول)ي(نو ايران اروميه، اروميه، پزشكي علوم دانشگاه باروري، تحقيقات بهداشت مركز مامايي، و پرستاري دانشكده مامايي آموزشي گروه ١
  ايران اروميه، اروميه، پزشكي علوم دانشگاه باروري، تحقيقات بهداشت مركز مامايي، و پرستاري دانشكده مامايي آموزشي گروه ٢
  ايران اروميه، اروميه، پزشكي علوم ، دانشگاهييقات دانشجويته تحقيکم مامايي، و پرستاري ، دانشكدهييماما يکارشناس يدانشجو ٣
  رانياروميه، ا اروميه، پزشكي علوم مامايي، دانشگاه و پرستاري ، دانشكدهييارشد مشاوره در ماما يکارشناس يدانشجو ٤

ش استفاده از يبا افزا .)۵کند (دا يادامه پ ندهيآ در شيفزاا نيا
دا يش پيز افزاين ياجتماع يهاشبکهجاد و مشارکت در ينترنت ايا

 ياريبس ياز زندگ يريناپذييجداجزء  هاشبکهن يا کهطوريبهکرده 
  .)۶است (از افراد شده 

 اخير يهاسال در اجتماعي يهاشبکه در ايرانيان عضويت ميزان

برخي  در يطوربه است بوده برخوردار يتوجهقابل افزايش از
 درصد ۳/۰ حدود در ۲۰۱۰ سال در که است شده عنوان هاگزارش

 شبکه اجتماعي در صرفاً) نفر ۲۵۰۰۰۰ با برابر ( ايران جمعيت

زان يا و همکاران مين ي. در مطالعه جواد)۷( اندبوده عضو فيسبوک
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 ابراهيمي سميرا ،طالبي عرفانه ،تبريزي مقدم فاطمه ،بايرامي رقيه
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1398، مرداد 118، شماره پنجم، پی در پی هفدهمدوره  356

 ۲/۳۸ يان علوم پزشکيتوسط دانشجو ياجتماع يهاشبکهاستفاده از 
  .)۸است (درصد گزارش شده 

 و بين فردي روابط سطح در چه يابالقوه طوربه هاتيسا اين 
 زمينه در تغييرات اساسي ايجاد توانايي اجتماعي روابط سطح در چه

نده از ي. استفاده فزا)۹( باشنديم دارا را فرد هر اجتماعي زندگي
 يلوبنامط يامدهايبا پ يابالقوه طوربه يتماعاج يهانترنت و شبکهيا

. )۱۰است (همراه  يو عملکرد ياجتماع، يروان، يدر سطح جسمان
با کاهش زمان ، ل در ارتباطيرغم تسهيعل ياجتماع يهاشبکه

. )۱۱( شوديمل يان باعث اختالل در روند تحصيمطالعه دانشجو
و استرس در  ش اضطرابيتوان به افزايگر ميد يآثار منف ازجمله

ر ييز تغيان نيدانشجو ين سبک زندگي. همچن)۱۲کرد (اشاره  هاآن
اجتماعي  يهاشبکه. )۱۳( شوديمرات نامطلوب ييکرده و دچار تغ

 در فرايند هاآن يريکارگبه با توانيم و نداشته منفي اثرات صرفاً

  .)۱۴نمود (استفاده  بهينه طوربه هاآن از، درماني يا و آموزشي
باط به ارت توانيمها شبکه گونهنيازال استفاده يدال ترينمهم از
ح و يتفر، )۱۷اجتماعي (ن يقوان يريادگي، )۱۶, ۱۵افراد (ر يبا سا

ن جوانان اشاره نمود. يب ) در۱۹(ات يو انتقال تجرب )۱۸سرگرمي (
ه يترس از در حاش ياجتماع يهاشبکهل استفاده از يگر از داليد يکي

ترس : شوديمف ين تعريه ماندن چنيرس از در حاشماندن است. ت
پاداش داشته باشند و فرد از  درخورگران تجربه ينکه دير از ايفراگ

 ارتباط يل برايک تمايه ماندن با يآن غافل بماند. ترس از در حاش
. ترس )۲۰است (؛ همراه دهنديمگران انجام يکه د ييمداوم با کارها

 اندکردهف يتعر يراب اجتماعک اضطيه ماندن را ياز در حاش
 ع اجتماع غافلياز وقا کنديمفرد احساس  که يزمانکه  صورتبدين
 يکسان يبرا .)۲۱( رديگيفرامرا  يو يک اضطراب اجتماعياست 

 ياجتماع يهاشبکهه ماندن دارند شرکت در يکه ترس از در حاش
ا خود ر يمکرر صفحات شخص طوربه نيبنابراار جذاب است و يبس
. در دسترس بودن تلفن )۲۲( کننديمکنترل  يمجاز ير فضاد

مؤثر هستند که به  عامل دو ياجتماع يهارسانهگسترش  و همراه
ه يترس از در حاش. )۲۳( زننديمه ماندن دامن يترس از در حاش

لق خ کسالت و، يياحساس تنها مانند يمنف يعاطف حاالت ماندن با
  .)۲۵, ۲۴(است همراه  يافسردگ احساس اي يمنف

 در قبولي و دبيرستان مراحل طي از پس دانشجويان ايران در
 جهت، خود مراحل رشد از حساس زماني بازه در، کنکور امتحان

 دانشگاه به، خانواده دورازبه اغلب محيطي به عالي تحصيالت ادامه
 دوران در هاشبکه گونهنيا اتتأثير لذا .)۲۶( شونديم وارد

 محورهاي از يکينکه ي. با توجه به اکنديمز بيشتر برو دانشجويي

 جامعه آن يروان سالمت و بهداشت، جوامع مختلف يسالمت يابيارز
                                                             

1  Patient Health Questionnaire  
2  Fear of Missing Out 

 هر کارآمدي و ييايپو نيتضم در يمهم نقش، يسالمت روان و است

ده يبرگز مستعد اقشار از انيدانشجو ازآنجاکه کند؛ ويم فايجامعه ا
 کهنيابه  توجه با و شندبايم کشور هر فرداي سازندگان و جامعه

 خود خانواده از دور ييشهرها در که هادانشگاه واردتازه انيدانشجو

آنان در معرض خطر  روانلذا سالمت گردند يم ليتحص به مشغول
ه يترس از در حاش ن ارتباطييپژوهش حاضر با هدف تع. باشديم

وم عل دانشگاهان يدانشجو در يمجاز يزان استفاده از فضايماندن و م
  صورت گرفت. ۱۳۹۶سال ه در ياروم يپزشک

  
  کار مواد و روش

توصيفي بود که در سال  -پژوهش حاضر يک مطالعه مقطعي
عه در اين مطالدر دانشگاه علوم پزشکي اروميه به انجام رسيد.  ۱۳۹۶
و در  شدهيبندطبقه روش دانشجوي دانشگاه علوم پزشکي به ۲۰۰

 درصد نسبت دانشکده به دسترس وارد مطالعه شدند. از هر

شامل مشخصات  مورداستفادهشد. ابزار  نمونه انتخاب جمعيتشان
، اجتماعي يهاشبکهدر  شدهيسپر زمان، مدتفردي اجتماعي

ترس از در  پرسشنامه ) وPHQ)(۲۷-9(١سالمت بيماران پرسشنامه
هدف ، هاپس از توزيع پرسشنامه .) بودFOMO) (۲۰(٢حاشيه ماندن
 .دبيان ش کنندگانشرکتبه  هاپرسشنامه پر کردنوه مطالعه و نح

پژوهش حاضر توسط کميته اخالق دانشگاه علوم پزشکي اروميه با 
  .گرديد دييتأ  IR.UMSU.REC.1396.35کد 

، جنسيت، سن ( سؤاالتمشخصات دموگرافيک مشتمل بر 
 ،نحوه اسکان، نوبت فرزندي در خانواده، مدرک تحصيلي، دانشکده

معدل ، يليتحصت از رشته يرضا، يعيت اقتصادرضايت از وض
توسط  ه ماندنيبود. پرسشنامه ترس از در حاش) مسال گذشتهين

با  سؤال ۱۰افته است و شامل يو توسعه  يطراح ٣يبلسکيدکتر پرز
، کنديمکم صدق  يليخ، کندينم(صدق  يقسمتپنجکرت ياس ليمق
ق اد صديز يليو خ کنديماد صدق يز، کنديمتوسط صدق م طوربه
اد صدق يز يليتا خ ۱=کندينماز صدق  ي. نمره دهباشديم) کنديم
با آلفا  سؤاالت يياي. در توسعه پرسشنامه پاباشديم ۵=کنديم

 -پرسشنامه سالمت بيمار .)۲۰بود ( شده محاسبه α=  ۹۰/۰کورنباخ 
دقيقـه  ۱۰گويه است كه اجـراي آن كمتـر از  ۹ابزاري متشكل از  ۹

است. اين مقياس  ۲۷تا  ۰و دامنه نمرات آن بين  کشديمطول 
حاكي از وجود  ۵است. نمرات زير  يانقطهسهداراي طيف ليكـرت 

 ۹تـا  ۵و عدم افسردگي است. نمرات بين  شناختيروانسالمت 
مبين  ۱۴تا  ۱۰مبـين افـسردگي خفيـف است. نمرات بين 

افسردگي شـديد  و باالتر از آن مبين ۱۵افسردگي متوسط و نمـرات 

3  Przybylski 
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 اروميه پزشکي علوم دانشگاه دانشجويان در اجتماعي هايشبکه از استفاده و ماندن حاشيه در از ترس ارتباط بررسي
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 ۸۷۳/۰آن را  ييايپا و )r= ۷۹۰/۰روايي (. ژانگ و همکاران اسـت
  .)۲۷( اندکردهگزارش 
اولين قدم در اجراي مطالعه حاضـر نـسخه اصـلي  عنوانبه

-Forward بــا اســتفاده از روش استاندارد FOMOپرســشنامه 

Bakward اين  از زبـان انگليـسي بـه فارسـي ترجمه گرديد. در
روش ابتدا نسخه اصلي پرسشنامه توسـط دو مترجم مستقل 

اين  سپس، شدهترجمهاز زبان انگليسي به فارسـي  زمانهم صورتبه
توسط دو مترجم مستقل از مترجمان مرحله نخست  مجدداًنسخه 

 عنوانبهيك نفر  تيدرنهابه زبان انگليسي برگردانده شـد و 
فارسي و انگليسي  يهاترجمه كنار هم قرار دادن کنندههماهنگ

 تهيـه نمود. راپرسشنامه فارسي  آمدهدستبه
 آلفا کورنباخ، انيدانشجو توسط پرسشنامه ۲۰تکميل  از پس 

 يبرا و α=  ۸۷/۰ ه ماندنيپرسشنامه ترس از در حاش سؤاالت يبرا
ت يآمد. جهت رعا دست به α=  ۷۹/۰مار يپرسشنامه سالمت ب

 يپژوهش يتوسط شورا دييتأرح پس از ط ياجرا يمالحظات اخالق
اهداف  ارائه از ن پسيهمچن شدهشروعدانشگاه و کسب کد اخالق 

 محرمانه ماندن خصوص در الزم توضيحات دانشجويان براي طرح

 شد. داده هاآنبه  آن اطالعات از پژوهشي صرفاً استفاده و اطالعات

 طالعهم در شرکت به تمايل دانشجوياني که توسط هاپرسشنامه

 بعد مرحله در شد. يآورجمع توسط محقق و تکميل داشتند

 آمار شد. از وارد SPSS(16) افزارنرم به هاپرسشنامه اطالعات

 دموگرافيک اطالعات ارائه جهت فراواني جداول توزيع و توصيفي

 آماري يهاآزموناز  هادادهل يتحل يبرا گرديد دانشجويان استفاده

 که گرديد استفاده يون خطيو رگرس يمبستگه، انسيز واريآنال، تي

  .شد گرفته نظر در دارمعني p ≥ ۰۰۵/۰ ميزان
  
  هايافته
سال بود. از کل  ۵۹/۲۰±  ۸۷/۱ان يدانشجو ين سنيانگيم

نفر پسر  ۷۱) درصد۵/۳۵نفر دختر و ( ۱۲۹)درصد۵/۶۴( انيدانشجو
 ياجتماع يهاشبکهان در يکه روزانه دانشجو يزمانن يانگيبودند. م

ن نمرات ترس از يانگيساعت بود. م ۳/ ۸۴± ۵۰/۲صرف کرده بودند 
 ±۹۶/۴ و ۷۱/۲۱±  ۷۹/۶ بيبه ترت يه ماندن و افسردگيدر حاش

ن يانگي. مبود ۴۱/۱۵±  ۲۰/۱ان ين معدل دانشجويانگيم بود. ۶/ ۹۰
و  p> ۰۰۱/۰( يعاجتما يهاشبکهمعدل با زمان مشارکت در 

۳۳۳/۰-=r( ه يو ترس از در حاش) ۰۰۳/۰ماندن =p  ۲۱۱/۰و=r (
 ياجتماع يهاشبکهزمان استفاده از  مقايسهداشت.  دارمعنيارتباط 

دموگرافيک  يفيک يهايژگيوبرحسب  ه ماندنيو ترس از در حاش
مطالعه حاضر حاکي ) نشان داده شده است. ۱در جدول ( دانشجويان

با  ياجتماع يهادر شبکهزمان صرف شده  مثبت بيناز همبستگي 
ان يدانشجو يو نمره افسردگ )=p ۰۳/۰ه ماندن (يترس از در حاش

)۰۰۱/۰<p .ه ماندن يترس از در حاش، بر اساس مدل رگرسيون) بود
ود ب ياجتماع يهاشبکهدر  شدهيسپرکننده زمان  بينيپيشعامل 

  ).۳جدول (

  
  دموگرافيک دانشجويان  يفيکهاي برحسب ويژگي ه ماندنيو ترس از در حاش ياجتماع يهاشبکهاستفاده از  زمانمدتسه يمقا :)۱جدول (

  ترس از در حاشيه ماندن  اجتماعي يهاشبکهزمان صرف در   فراواني    ويژگي دموگرافيک
      mean± SD P value  mean± SD P value 

  زن  جنسيت
  مرد

۱۲۹  
۷۱  

۴۶/۲  ±۱۷/۴ ۰۱/۰=p 

۴۷/۲  ±۲۵/۳  
 ۱۳/۷  ±۱۳/۲۲ ۲۳/۰=p  

۰۹/۶  ±۹۴/۲۰  
  ۷۷/۳±  ۲۶/۲  ۵۷  پزشکي  دانشکده

۹۰/۲ ±۰ ۵/۳ ۸۵۲/۰=p  
۷۲/۲  ±۷۰/۳  
۱۹/۲  ±۲۹/۴  
۴۵/۲  ±۰۸/۴  

۷۱/۶  ±۷۱/۲۱  
۴۵/۷  ±۴۴ /۲۲ ۳۲/۰=p  
۵۴/۶  ±۶۶/۲۰  
۲۴/۶  ±۲۰/۲۴  
۹۰/۶  ±۴۴/۲۲  

  ۱۵  داروسازي
پرستاري 

  مامايي
۷۳  

  ۲۱  بهداشت
  ۳۲  پيراپزشکي

رضايت از درامد 
  خانوادگي

  دارد
  ندارد

۱۷۶  
۲۴  

۳۰/۲  ±۸۱/۳ ۶۸۲/۰=p  
۷۱/۳  ±۰۴/۴  

۸۵/۶  ±۷۳/۲۱ ۸۹۷/۰=p  
۴۸/۶  ±۵۴/۲۱  

  p=۴۱۳/۰ ۹۲/۳±  ۶۹/۲  ۱۳۴  خوابگاه  وضعيت اسکان
۵۷/۰  ±۵۰/۲  
۰۹/۲  ±۷۵/۳  

۰۵/۷  ±۵۹/۲۱ ۷۷/۰=p  
  ۵۴/۲۰±  ۴۰/۶  ۴  مستقل

  ۰۶/۲۲±  ۳۰/۶  ۶۲  همراه خانواده
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  p  ۴۲/۶  ±۳۹/۲۱ ۱۹۶/۰=p=۵۸۹/۰ ۸۸/۳±  ۵۹/۲  ۱۷۲  دارد  رضايت از رشته
  ۶۴/۲۳±  ۶۲/۸  ۶۰/۳±  ۸۱/۱  ۲۸  ندارد  

  p  ۷۷/۶  ±۴۰/۲۲ ۲۵۸/۰=p=۹۷۴/۰ ۸۸/۳±  ۵۹/۲  ۷۱  دکترا  مدرک تحصيلي
  ۵۴/۲۱±  ۱۱/۷  ۸۸/۳±  ۵۹/۲  ۱۱۴  کارشناسي  
کارشناسي   

  ارشد
۱۵  ۵۹/۲  ±۸۸/۳  ۲۸/۳  ±۶۶ /۱۹  

  
  يسن و نوبت فرزند، معدل، يافسردگ، ه ماندنيبا ترس از در حاش ياجتماع يهاشبکهاستفاده از  زمانمدت نيب يهمبستگ :)۲جدول (

  ياجتماع يهاشبکهاستفاده از   يمشخصه آمار  رهايمتغ
 ٢١١/٠  بيمقدار ضر  ياجتماع يهاشبکهاستفاده از  مانزمدت

P- value ٠٣/٠ 

  ٢٥١/٠  بيمقدار ضر  يافسردگ
P- value ۰۰۱/۰< 

 ٠٧٧/٠  بيمقدار ضر  سن

P- value ٢٧٦/٠  
 ١٢٩/٠  بيمقدار ضر  ينوبت فرزند

P- value ٠٧/٠ 

  
  ينوبت فرزند، سن، ينمره افسردگ، ه ماندنيترس از در حاش ياز رو ياجتماع يهاشبکه استفاده از زمانمدت ييگوشيپ: )۳جدول (

  B  SE Beta  t  P  ضريب
  ۱۳۹/۰ ۴۸۷/۱  ۱۱۹/۲ ۱۵۱/۳  ثابت

 ۰۰۳/۰  ۹۶۴/۲  ۲۱۴/۰  ۰۲۷/۰  ۰۷۹/۰  ماندن هيدر حاشترس از 

 ۵۴۵/۰ -۶۰۷/۰ -۰۴۴/۰ ۰۳۷/۰ -۰۲۲/۰ ينمره افسردگ

 ۸۱۹/۰ -۲۲۹/۰ ۰۱۸/۰ ۱۰۲/۰ -۰۲۳/۰ سن

 ۱۷۷/۰  -۳۵۶/۱  -۱۰۴/۰  ۱۴۱/۰  -۱۹۱/۰  ينوبت فرزند

      

  
  گيرينتيجهبحث و 

در  کنندگانشرکت از درصد۹۰ از بيش حاضر مطالعه در
که  ين زمانيانگي. ماندداشته عضويت مختلف اجتماعي يهاشبکه

± ۵۰/۲مشارکت داشتند  ياجتماع يهاشبکهان روزانه در يدانشجو
ان يدانشجو) ۱۳۹۵مکاران (هو  يدر مطالعه داستان ساعت بود. ۸۴/۳

ه در قيازده دقيک ساعت و ين يانگيم طوربه يمجاز يهاعضو شبکه
خليلي . در مطالعه )۲۸بودند (کرده ها استفاده ن شبکهيروز از ا

 يقه در فضايدق ۱۴۰متوسط  طوربهان عضو يز دانشجوي) ن۱۳۹۴(
و همکاران  ي. در مطالعه برات دستجرد)۲۹بودند (ر يدرگ يمجاز
 يهاشبکهاز  روزشبانهساعت در  ۲-۳ن يان بيت دانشجوياکثر

                                                             
1 - Abdelraheem 

ن يانگينکه در مطالعه حاضر ميا .)۳۰( کردنديماستفاده  ياجتماع
 ليبه دلد يشتر بوده شايب ياجتماع يهاشبکهزمان استفاده از 

بوده است. در  موردپژوهش يهانمونه يو اجتماع يفرد يهاتفاوت
ن يدر ب يمجاز يستفاده از فضان ساعت ايانگيمطالعه حاضر م

 کهطوريبهداشت.  دارمعني يان دختر و پسر اختالف آماريدانشجو
صرف کرده  يمجاز يرا در فضا يشتريان دختر زمان بيدانشجو

 .)۸همکاران (ا و ين يج مطالعه حاضر با مطالعه جواديبودند. نتا
و  يي. آهنگر رضا)۳۱دارد (رت يمغا ١ميو با مطالعه عبدالرح همسو

ز زان استفاده ايدر م يتيز در مطالعه خود به تفاوت جنسيهمکاران ن
 ما جامعه . در)۳۲است (ان اشاره کرده ين دانشجوينترنت بيا
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، اندقائل دختران خود براي بيشتري يهاتيمحدود هاخانواده
 كه ييهامکان يا خانه از ماندن بيرون زمانمدت مورد در ازجمله

 يا خانه در هاآن فرزند اگر حالنيدرع .دارند ار آن رفتن به اجازه

 او به و شودينم او كسي مانع، كند استفاده اينترنت از دانشگاه

 طوربه هاخانواده كه گفت بتوان شايدرو، ازاين .کندينم اعتراض
 استفاده از هيرويبش يافزا سمت به را خود ناخواسته دختران

  .دهنديم سوق اينترنت
ان ين دانشجويب يمجاز يدر فضا يريره درگن نميانگيم 
 ج مطالعه حاضرينداشت نتا دارمعني يمختلف تفاوت آمار يهارشته
ه ب توانديمر است که تفاوت يمغا ييج مطالعه آهنگر رضايبا نتا

مطالعه حاضر  در .)۳۲کرد (اشاره  هانمونه ياجتماع يفرد يهاتفاوت
 هيبا ترس از در حاش يمجاز يهاشبکهن نمره استفاده از يانگيم

ر مطالعات انجام گرفته يج با سايداشت که نتا يماندن همبستگ
  .)۳۵-۳۳است (همسو 

 يهاشبکهن معدل با زمان مشارکت در يانگيدر مطالعه حاضر م
 زمانمدتش يبا افزا کهطوريبهداشت  يمنف يهمبستگ ياجتماع

آمده بود.  نييمعدل دانشجو پا ياجتماع يهاشبکهاستفاده از 
 يهاشبکهان عضو يدانشجو اندکردهان يز بين ٢استوالک و همکاران 

 يسکيکارپنن ي. همچن)۳۵( کننديممطالعه  يترکمساعات  يمجاز
 يمجاز يهاشبکهکه از  يانياظهار داشتند دانشجو ٣رشنر يو ک

 و دهنديمرا به مطالعه اختصاص  يترکمساعات  کننديماستفاده 
ان و همکاران يجواد مطالعه. )۳۶(دارند  يترنييپا يليعملکرد تحص

 يترنييپا يليکه عملکرد تحص يانيدانشجوه است نشان داد زين
العه حاضر ج مطيکه با نتا ؛کننديمس بوک استفاده يشتر از فيدارند ب
  .)۹( باشديمهمسو 

با  يمجاز يهاشبکهمطالعه حاضر نشان داد که صرف زمان در 
دارد. مطالعات  يدارمعني يماندن ارتباط آمار هيترس از در حاش

 يريگزان دريپوتز که مين هيد ايده جدين پدينه ايانجام گرفته در زم
. دانکردهبا ترس از کنار ماندن ارتباط دارد را ثابت  يمجاز يدر فضا
درصد از کاربران  ۵۶کا نشان داده که يالت متحده امريدر ا يامطالعه
. )۲۲( برنديمه ماندن رنج يترس از حاشاز  ياجتماع يهاشبکه

که زمان  يز نشان داد افرادي) ن۲۰۱۴همکاران (و  ٤يمطالعه دوس
شتر احساس يب کننديمصرف  ياجتماع يهاشبکهرا در  ياديز

  .)۳۷دارند (ه ماندن يو ترس از در حاش کننديم ييو تنها ينيغمگ

اره ن اشيياد بتوان به حجم نمونه پيمطالعه شا يهاتيمحدوداز  
نه يانجام پژوهش در زم يلوت برايک مطالعه پاي عنوانبه يکرد. ول

ن ياز نکات قوت مطالعه ا در نظر گرفته شده است. موردبحثده يپد
ان ين دانشجويه ماندن بيد ترس از در حاشيده جدياست که به پد

ن يبا استفاده از ا يشتريمطالعات ب شوديمشنهاد يپرداخته است. پ
  رد.يشتر انجام گيمتفاوت و حجم نمونه ب هايگروهر ابزار د

زمان صرف شده  مطالعه حاضر حاکي از همبستگي مثبت بين
 يه ماندن و نمره افسردگيبا ترس از در حاش ياجتماع يهادر شبکه
 يبينپيشه ماندن عامل يترس از در حاش نيهمچن بود. انيدانشجو

نکه يبود. با توجه به ا ياجتماع يهاشبکهدر  شدهسپريکننده زمان 
 ندباشيمنده جامعه يآ يو درمان ين بهداشتيان امروز مراقبيدانشجو

ه ماندن ممکن است در برنامه يترس از در حاش يده روانيو پد
 اطالعات سطح ارتقاء با که است جاد کند ضروريياختالل ا يمراقبت

 و حيصح استفاده منظوربه هاشبکه گونهاين خصوص در انيدانشجو
شود ضمن يشنهاد ميپنمود.  مقابله مشکالت نيا با هاآناز  نهيبه

 يمناسب و مؤثر برا يامشاورهط يفراهم کردن امکانات و شرا
و با ارائه  ييرا شناسا هاآنه ماندن يترس از در حاش، انيدانشجو

صرف ر ينظ ياز بروز عوارض، مناسب در جهت کاهش آن يراهکارها
 همچنين .شود يريجلوگ ياجتماع يهاشبکهشتر در يزمان ب

 يليت تحصيتواند وضعيو نامعمول م هيرويبازآنجاکه استفاده 
اد جيبا ا يستيدانشگاه با، نيبنابرا د؛يان را دچار تزلزل نمايدانشجو

د يتالش نما، انيدانشجو هايمهارتمناسب جهت ارتقاء  يهانهيزم
 و استفاده يعلم مقاالت يهمچون بررس يان تنها در اموريتا دانشجو

ند تا از هدر ينترنت مراجعه نمايبه ا يو فرهنگ يخبر يهاتياز سا
 يمنظور سرگرمهوده بهيب يهاد با گشتيمف يهارفتن فرصت

  شود. يريجلوگ
  

  يتشکر و قدردان
اه ان دانشگير و تشکر خود را از دانشجويپژوهشگران مراتب تقد

 ن مطالعهيه که در اياروم يو درمان يو خدمات بهداشت يعلوم پزشک
 يقاتين مقاله منتج از طرح تحقي. ادارنديمشرکت کردند اعالم 
 .باشديمه ياروم پزشکيمصوب دانشگاه علوم 
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A SURVEY ON RELATION BETWEEN FEAR OF MISSING OUT AND 
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Abstract 
Background and Aims: Nowadays, social networking sites are one of the most importing means to 
communicate in societies and worldwide. One psychological process that may underlie problematic 
social networking sites use is the Fear-Of-Missing-Out (FOMO).Therefore in the present study; we have 
studied and determined the relation between FOMO and the rate of using the social networking sites 
among the students in Urmia University of Medical Sciences in 2017. 
Material and methods: The design of the study was cross-sectional. The sample consisted of 200 
Students of Uremia University of Medical Sciences who were selected quota randomly. The data 
collection tool was a three-part questionnaire. The first section includes demographic information as 
well as a question about the period of Internet using during a day, the second part was "FOMO" 
questionnaire and third part was PHQ-9 scale. Data analyzing was conducted software SPSS / 16. 
Results: There were positive correlation between social networking sites usage and fear of missing out 
and depression score (P<0. 03 and p<0.001) respectively. The regression model showed that FOMO 
was as a predictive factor for social networking sites usage. 
Conclusion: Due to the relationship between fear of missing out and usage of social networking sites, 
improving the educational and cultural quality of university programs is recommended for the correctly 
and optimal usage of social networks sites among students. 
Keywords: fear of missing out (FOMO), social media, students 
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