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Abstract 

Background and Objectives: Due to the increasing use of smartphone-

based virtual social networking and the impact of these networks on various 

aspects of people's lives, this study aimed to investigate the effect of using 

smartphone-based virtual social networking on the academic performance of 

nursing undergraduate students. 

Materials and Methods: This study included 200 undergraduate nursing 

students at Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran, who 

were systematically and randomly divided into case and control groups. A 

questionnaire on the amount of using virtual social networks was utilized to 

assess the membership status in smartphone-based virtual social networks, 

working hours with virtual social networks, reasons for using these 

networks, and membership duration. The obtained data were then analyzed 

using SPSS software (version 16) through the Chi-square test, independent 

t-test, and analysis of variance. 

Results: The mean working hours with social networks in the case and 

control groups were obtained at 0.9±1.58 and 0.5±1.18 hours per day, 

respectively, which showed a statistically significant difference between the 

two groups (P=0.046). The membership duration in these networks was in 

57% of the freshmen in the case group and 70% of the control group before 

entering the university. 

Conclusions: The increasing use of smartphone-based virtual social 

networking reduces the students' academic performance and grade point 

average. 
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های اجتماعی مجازی موبایلی بر عملکرد تحصیلی بررسی تأثیر میزان استفاده از شبکه

 دانشجویان کارشناسی پرستاری
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 کیدهچ

های اجتماعی مجازی در گوشی همراه و تأثیر با توجه به گسترش روزافزون استفاده از شبکه سابقه و هدف:

های های مختلف زندگی افراد، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر میزان استفاده از شبکهها بر جنبهاین شبکه

 عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی پرستاری انجام شد.اجتماعی مجازی موبایلی بر 

دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان به روش  200در این مطالعه، ها:مواد و روش

تماعی های اجتصادفی سیستماتیک وارد مطالعه و به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. عضویت در شبکه

ها و زمان عضویت های اجتماعی مجازی، دلیل استفاده از این شبکهار با شبکهمجازی موبایلی، ساعات ک

 ها باهای مجازی اجتماعی بررسی شد. دادهنامه میزان استفاده از شبکهدر دو گروه با استفاده از پرسش

های آماری کای دو، تی مستقل و تحلیل واریانس و آزمون 16 نسخه SPSSافزار استفاده از نرم

 وتحلیل شدند.هتجزی

و درگروه شاهد  9/0±58/1های اجتماعی درگروه مورد میانگین ساعت کار با شبکه ها:یافته

زمان عضویت در (. =046/0p)دار بود ساعت در روز بود که اختالف آماری بین دو گروه معنی18/1±5/0

درصد از گروه شاهد، قبل  70در درصد از دانشجویان گروه مورد در سال اول دانشگاه و  57ها در این شبکه

 از ورود به دانشگاه بود.

های اجتماعی مجازی موبایلی باعث کاهش عملکرد تحصیلی و معدل استفاده بیشتر از شبکه گیری:نتیجه

 شود.دانشجویان می

 

 تحصیلی عملکرد ؛شبکه اجتماعیدانشجویان؛  واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

 

مقدمه
 رد ارتباطات و اطالعات فناوری کاربردهای گسترش با امروزه

 ابزارهای از جدیدی نسل گیریشکل شاهد روزمره زندگی

 ابل،متق روابط برای را بیشتری امکانات که هستیم اینترنتی

 ستا آورده فراهم دوسویه ارتباطات طورکلیبه و وگوگفت مذاکره،

 ینا مصادیق ترینمهم عنوانبه اینترنتی اجتماعیهای شبکه[. 1]

 انجوان ویژهبه جامعه مختلف اقشار حضور برای محلی به فناوری،

 ندگیز با متناسبهای نیاز تأمین و ایشان افکار و آرا تبادل مکان و

 اجتماعیهای شبکه[. 2] اندشده تبدیل جوانان اجتماعی

 رهنگیف نیازهای از بسیاری تأمین مرجع اینکه بر عالوه اینترنتی

 فراهم اعضا برای را امکان این هستند، خود اعضای اجتماعی و

 طریق از اجتماعیهای فعالیت سایر انجام با زمانهم که کنندمی

 نیز مجازی جوامع این در را خود فعالیت همراه، تلفن یا رایانه

 [. 3] کنند پیگیری

اتساپ و وایبر، تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، چونهایی شبکه

 مدت در که هستند مجازی اجتماعیهای شبکه ازجمله توییتر و

 محبوبیت افراد میان روزروزبه و رشد سرعتبه کوتاه زمانی

 تریناصلی ارتباط برقراری ازآنجاکه[. 4] اندکرده پیدا بیشتری

یم کاربران و است اجتماعیهای شبکه از کاربران استفاده دلیل

 مجله علمی پژوهان  58 تا 52 صفحات ،1400تابستان  ،4شماره  ،19دوره      

 مقاله پژوهشی
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 تاثیر شبکه موبایلی مجازی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان                                  

 رد کنند، برقرار ارتباط متعددی افراد با کوتاهی زمان در توانند

 و نوجوانان خصوصبه افراد، افراطی استفاده به موارد از بسیاری

 کاربران شودمی باعث و است شده منجرها شبکه این از جوانان

 واقعی فضای در ارتباط از بیش مجازی فضای در ارتباط به

 تهدید راها آن روانی سالمت موضوع این که شوند عالقمند

 یانزوا افسردگی، اینترنت، به اعتیاد چون اختالالتی. کندمی

 نداشتن و احساسات کاهش هویت، اختالل اجتماعی،

های شبکه از مفرط استفاده رایج اختالالت ازجمله نفساعتمادبه

 [.5] هستند مجازی اجتماعی

ها شبکه این از استفاده اجتماعی،های شبکه پیدایش با

 هک است شده دانشجویان از بسیاری زندگی ناپذیرجدایی جزء

 و مطالعه میزان ازجمله دانشجویی زندگی جوانب تمام روی

[. 7 ،6] است داشته مستقیم تأثیرها آن تحصیلی عملکرد

 ستاندو با ارتباط تسهیل سببها شبکه این در فعالیت هرچند

 دانشجویان مطالعه زمان کاهش با میزان همان به شود،می

دیگر،  طرفی از. شودآنان می تحصیل روند در اختالل سبب

 با توانمی و ندارند منفی اثرات      صرفا  اجتماعیهای شبکه

 طوربهها آن از درمانی، یا آموزشی فرایند درها آن کارگیریبه

 [.8] کرد استفاده بهینه

های عملکرد مطلوب از تحصیلی پیشرفت آموزشی، نظام در

 روزافزون استفاده به توجه با. است دانشجویان از انتظار مورد

 بررسی و مطالعه مجازی، اجتماعیهای شبکه از دانشجویان

 یادگیری و آموزش فرایند در اجتماعیهای شبکه نقش

 اندداده نشان مطالعات[. 9] رسدمی نظر به ضروری دانشجویان

 انگیزه در مهمی تأثیر مجازی اجتماعیهای شبکه از استفاده

 دارند کالس وهوایحال و دانشجویان یادگیری و یادگیری

 7/86 داد نشان متحده ایاالت در دیگر ایمطالعه نتایج[. 10]

 حساب یک درصد 56 توییتر، حساب یک از افراد درصد

 حساب یک درصد 13 و یوتیوب کانال یک درصد 43 فیسبوک،

 [.11] داشتند فلیکر

های کهشب از استفاده تأثیر درباره مختلفی مطالعات تاکنون

 دانشجویان و آموزاندانش تحصیلی عملکرد بر مجازی اجتماعی

 مورد مسئله این دهندمی نشان که شده است انجام دنیا در

 Saundersو  Kolek. داشته است ناهمگونی نتایج بوده و مناقشه

 حصیلیت عملکرد و فیسبوک از استفاده بین ارتباط ایمطالعه در

 ینب داد نشان را بررسی کردند. نتایج پژوهش آنان دانشجویان

 و کردندمی استفاده فیسبوک از که دانشجویانی کل معدل

 تفاوت کردند،نمی استفاده فیسبوک از که دانشجویانی

 در Karpinskiو  Kirschner .[. 12]ندارد  وجود معناداری

 جهنتی این به دادند، انجام آمریکایی کاربران روی که ایمطالعه

 اشتهد کمتری معدل فیسبوک از کنندگاناستفاده که رسیدند

 و داوودی[. 6] اندپرداخته مطالعه به را کمتری ساعات و

 و میزان بین ارتباط بررسی هدف با که ایمطالعه در همکاران

 نجاما دانشجویان تحصیلی عملکرد و اینترنت کارگیریبه نحوه

 نترنتای از استفاده میزان بین که رسیدند نتیجه این به دادند،

 ودوج داریمعنی و مثبت رابطه دانشجویان تحصیلی عملکرد و

 [. 13] دارد

 به دلیل تنهانه مجازی اجتماعیهای شبکه مطالعه اهمیت

 اینترنت کاربران بینها شبکه این امروزه که است جایگاهی

 وزمرهر زندگی درها آن گسترش و نفوذ به دلیل بلکه اند،یافته

 زا بخشی به اجتماعی یهاشبکه شده باعث کاربران است که

 لبه دلی طرفی دیگر، از. شوند تبدیل کاربران روزانه زندگی

 تربیت در بسزایی نقش پزشکی علومهای دانشگاه اینکه

 و بهداشت سطح ارتقای و درمان و بهداشت کادر نیروهای

 مجازی اجتماعیهای شبکه پیدایش و دارند جامعه سالمت

 ازجمله دانشجویان زندگی جوانب تمام روی است ممکن

 ذال داشته باشد، مستقیمی تأثیرها آن تمرکز و مطالعه ساعات

های شبکه از استفاده میزان تأثیر بررسی هدف با مطالعه این

 دانشجویان تحصیلی پیشرفت در موبایلی مجازی اجتماعی

 .شد انجام پرستاری کارشناسی

 

 هامواد و روش
 سال درکه  است یشاهد-مورد مطالعه کی حاضر مطالعه

 یدانشگاه علوم پزشک ییماما و یپرستار دانشکدهدر  1398

 انیدانشجونفر از  200 شامل مطالعه نمونه. شد انجامهمدان 

 کیستماتیس یروش تصادف بهکه  بودند یپرستار یکارشناس

 16 ها آن معدل که یانینفر از دانشجو 100 سپس. شدند انتخاب

که معدل  یانینفر از دانشجو 100به گروه مورد و  بود، کمتر و

 یهااریمع. افتندی صیبه گروه شاهد تخص بود، شتریبو  16 هاآن

در  شرکت یبراکامل  تیرضا داشتنبه مطالعه شامل  ورود

 داشتن ،یپرستار یکارشناس مقطع در لیتحص به اشتغالمطالعه، 

 یاجتماع یهاشبکه از یکی در حداقل تیعضو و هوشمند یگوش

شامل  زین مطالعه از خروج یارهایمع. بود یلیموبا یمجاز

 کردننلیتکمو  مطالعه در حضور ادامه ایبه شرکت  نداشتنلیتما

 بود.  نامهپرسش کامل

 نامهپرسش از هاداده یآور جمع یبرا مطالعه نیا در

 یهاشبکه از استفاده زانیم و یلیتحص و یفرد مشخصات

 سهدر قالب  نامهپرسش نیا .شد استفاده همراه تلفن یاجتماع

 فادهاست با مرتبط مشخصات ،تحصیلی و فردی مشخصات بخش

 هایشبکه از استفاده با مرتبط مشخصاتو  اینترنت و موبایل از

 پژوهش در نامهپرسش نیا ییایپا و ییرواشد.  میتنظ اجتماعی

آلفای  ضریب. است شده دهیسنج( 1391) همکاران و اینیجواد

 پرسش نیا برای یآبادرسولدر پژوهش  شدهمحاسبهکرونباخ 

 یبررس یبرا زیمطالعه حاضر ن در .]14[ شد برآورد 85/0 نامه

 یعلم ئتیه محترم یاعضا از نفز 10 از نامهپرسش یصور ییروا

ا استفاده ب زیآن ن ییای. پاشد استفاده همدان یپزشک علوم دانشگاه
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 و همکاران زادهشمسی 

 ییایپا دهندهنشانآمد که  دستهب 94/0کرونباخ  یآلفا بیاز ضر

 .بود ابزار مناسب

 کزمرطرح در  بیاز تصو پس کهصورت بود  نیکار بد وهیش

 دانشگاه یپژوهش یاخالق در پژوهش و شورا تهیو کم قاتیتحق

و  یمطالعه در دانشکده پرستار انجام یبراهمدان،  یعلوم پزشک

 و الزم یهایهماهنگ انجام از پس. شد گرفته نامهیمعرف ییماما

روش  طبق پژوهش، یهاواحد انتخاب و دانشکده به مراجعه

 انیو ب یاز معرف پس. شد انجام هاداده یگردآور ،یریگ نمونه

 بتداا ان،یدانشجو از یکتب آگاهانه تیرضا گرفتناهداف مطالعه و 

 ازاستفاده  زانیم نامه پرسش سپس و کیدموگراف مشخصات

 تیدرنهاشد.  لیتکم انیتوسط دانشجو یاجتماع یهاشبکه

دو،  یکا یآمار یهااز آزمون استفاده با شدهیآور جمع یهاداده

 رسونیپ یهمبستگ بیضر طرفه،کی انسیوار لیتحلمستقل،  یت

 .شدند لیتحل 16نسخه  SPSS افزارنرم با و

 

 هایافته
مطالعه نشان داد  جیدو نتا یکا یآمار یهاآزمون اساس بر

 تیوضع جنس، سن، لیقب از یفرد یهایژگیو نظر از گروه دو

 (.1)جدول  بودند همسان یلیو ترم تحص تأهل

 شبکه در مورد، گروه در پژوهش یهاواحد درصد شتریب

 ساعت 3-4 استفاده مدت با( درصد 89) نستاگرامیا یاجتماع

 94) نستاگرامیا یاجتماع شبکه در شاهد گروه در و( درصد 26)

. بودند عضو( درصد 26) ساعت 1-2 استفاده مدت با( درصد

 از گروه دو نیب را یمعنادار یآمار تفاوت دو یکا یآمار آزمون

 نیب اما نداد، نشان یلیموبا یاجتماع یهاشبکه در تیعضو نظر

 یلیموبا یاجتماع یهاشبکه از استفاده زمان مدت نظر از گروه دو

 شتریب نیهمچن .p)<05/0) داشت وجود معنادار یآمار تفاوت

 ورود از قبل( درصد 70) شاهد و( درصد 57) مورد گروه در افراد

 طبق که بودند عضو یلیموبا یمجاز یهاشبکه در دانشگاه به

( p<05/0) بود معنادار یآمار نظر از تفاوت نیا دو یکا آزمون

 (.2 جدول)

 تفاوت طرفهکی انسیوار لیآزمون تحل ،3جدول  طبق

ساعات کار با اینترنت در سن،  نیانگیم نیب را یمعنادار یآمار

ساعات مطالعه در و  ساعات مطالعه در زمان غیر امتحان ،روز

 ،(p<05/0در دو گروه مورد و شاهد نشان نداد ) زمان امتحان

میانگین ساعات کار و  در روز لیموباساعات کار با  نیانگیاما م

 یدارمعنا یدو گروه تفاوت آمار نیب با شبکه اجتماعی در روز

در  آمده دستبه جینتا طبق (.3 جدول) (p<05/0) داشت

 از پژوهش یهاواحد استفاده علت نیشتریب ،4جدول 

درصد(  49) مورد گروه دو هر در یلیموبا یاجتماع یهاشبکه

 طبق که بود یمیقد دوستان با ارتباط درصد(، 43) شاهد و

 علت به یلیموبا یمجاز یهاشبکه با کار تنها دو یکا آزمون

 (p<001/0) داشت معنادار تفاوت یآمار نظر از یسرگرم

(.4 جدول)

 
 شدهمطالعههای پژوهش بر حسب دو گروه مقایسه فراوانی مطلق و نسبی مشخصات دموگرافیک واحد :1جدول 

 گروه
 آماره آزمون شاهد مورد

𝝌𝟐 
p 

 درصد تعداد درصد تعداد

 ترم

 10 10 15 15 یک

91/2 819/0 

 14 14 14 14 دو

 14 14 16 16 سه

 17 17 15 15 چهار

 12 12 12 12 پنج

 10 10 10 10 شش

 12 12 10 10 هفت

 11 11 8 8 هشت

 سن

 94 94 96 96 سال 30تا  20

 6 6 3 3 سال 40تا  30 305/0 34/1

 0 0 1 1 سال 40 ˂

 وضعیت تأهل
 19 19 30 30 متأهل

25/4 728/0 
 81 81 70 70 مجرد

 جنس
 59 59 68 68 مؤنث

59/1 63/0 
 41 41 32 32 مذکر
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 شدهموبایلی و زمان عضویت واحدهای پژوهش بر حسب دو گروه مطالعههای مجازی مقایسه فراوانی مطلق و نسبی علل استفاده از شبکه: 2جدول 

 گروه
 آماره آزمون شاهد مورد

𝝌𝟐 
p 

 درصد تعداد درصد تعداد

 های اجتماعیشبکه

 19 19 22 22 فیسبوک

34/2 673/0 

 67 67 63 63 تلگرام

 81 81 75 75 واتساپ

 94 94 89 89 اینستاگرام

 9 9 12 12 اسکایپ

 زمان استفادهمدت

 19 19 11 11 ساعت 1کمتر از 

12/10 04/0 

 38 38 23 23 ساعت 2-1

 15 15 20 20 ساعت 3-2

 12 12 26 26 ساعت 4-3

 10 10 16 16 ساعت 5-4

 6 6 4 4 ساعت 5بیشتر از 

 های مجازیعضویت در شبکه

 70 70 35 35 قبل از دانشگاه

 21 21 57 57 سال اول ورود 006/0 15/10

 9 9 8 8 سال دوم به بعد
 

 شدهتوزیع میانگین و انحراف معیار مشخصات دموگرافیک واحدهای پژوهش بر حسب دو گروه مطالعه :3جدول 

 آماره آزمون شاهد مورد گروه
𝑭 

p 
 معیار انحراف میانگین انحراف معیار میانگین مشخصات

 773/0 258/0 46/2 04/21 26/2 33/21 سن )سال(

 008/0 378/0 83/1 57/2 21/2 01/3 در روز موبایلمیانگین ساعات کار با 

 22/0 578/0 73/1 15/2 97/1 4/2 میانگین ساعات کار با اینترنت در روز

 046/0 002/0 18/1 5/0 58/1 9/0 وزر میانگین ساعات کار با شبکه اجتماعی درسطح 

 324/0 989/0 12/1 89/1 35/1 57/1 میانگین ساعات مطالعه در زمان غیر امتحان

 341/0 687/0 6/3 98/8 25/3 21/8 میانگین ساعات مطالعه در زمان امتحان

 

  شدهمطالعه های مجازی موبایلی واحدهای پژوهش بر حسب دو گروهمقایسه فراوانی مطلق و نسبی علل استفاده از شبکه: 4جدول 

 آماره آزمون شاهد مورد گروه

df=1 
p 

 درصد تعداد درصد تعداد های مجازیعضویت در شبکه

 42/0 91/2 8 8 6 6 دیگراناستفاده از تجربیات 

 364/0 65/2 5 5 3 3 آموزش

 651/0 709/1 2 2 1 1 پیداکردن دوست جدید

 57/0 807/0 13 13 15 15 سرگرمی

 <001/0 11/16 43 43 49 49 قدیمیارتباط با دوستان 

 986/0 132/0 17 17 12 12 به اشتراک گذاشتن تصاویر

 22/0 51/0 12 12 14 14 ارتباط با دوستان کنونی

 

بحث
عدل که م یانیدانشجو داد نشان مطالعه نیا جینتا یطورکل به

 یاجتماع یهاشبکه از شتریب یمعنادار طوربهداشتند،  یکمتر

 یاجتماع یهاشبکه در تیعضو نیهمچن. کردندیم استفاده

 ودهب همراه یلیتحص افت با دانشگاه اول سال در یلیموبا یمجاز

 یامطالعه[ در 2019و همکاران ] Sampasa راستا، نیا در. است

و  بر ارتباطات یمجاز یهاشبکه از استفاده ریتأث یبررسهدف  با

 استفاده که دندیرس جهینت نیا به آموزاندانش یلیعملکرد تحص

باعث افت  یمجاز یاجتماع یهاشبکه از روز در ساعت دو از شیب

 Ainin [.15] شودیم آموزاندانشو ارتباطات  یلیعملکرد تحص

 ریتأث یبا هدف بررس یامطالعهدر  زین[ 2015و همکاران ]

د نشان دادن یلیو عملکرد تحص یاجتماع تیبر وضع سبوکیف

رابطه  آموزاندانش یلیتحص لکردمع باساعات مطالعه  زانیم
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 و همکاران زادهشمسی 

 یفمن ریتأث سبب که یعوامل نیترمهم ازجمله[. 16] دارد سمعکو

 و نایدانشجو یلیتحص عملکرد بر یمجاز یهاشبکه از استفاده

 نیا از استفاده از یناش مطالعه زمان کاهش ،شودمی آموزاندانش

 اغلب اندداده نشان نهیزم نیا در مختلف مطالعات. هاستشبکه

 عوامل نیترمهم ازجمله را یجانب یهاتیفعال گونهنیا انیدانشجو

 یماندگعقب سبب موضوع نیا که دانندیم مطالعه از بازدارنده

 لهئمس. شودمی لیتحص دوره زمان شیافزا و لیتحص از هاآن

 ساعات بر یاجتماع یهاشبکه از استفاده ساعات زانیم ریتأث

 یبرخ بررسی شده است؛ مختلف مطالعات در انیدانشجو مطالعه

 همکاران و Pasek و Junco [2012] مطالعه مانند مطالعات نیا از

 با یمجاز یهاشبکه از استفاده ساعات نیب یارتباط [2009]

 . [18، 17] نکردند مشاهده انیدانشجو مطالعه ساعات

 همکاران و یداستان مطالعه مانند مطالعات یبرخ نیهمچن

 ،حاضر مطالعه برخالف  [2015] همکاران و انیمنصور و [2016]

 معدل رب یریتأث یاجتماع یهاشبکه از استفاده که گرفتند جهینت

 داد نشان حاضر مطالعه ،گرید یسو از. [4، 1] ندارد افراد کل

 یلیموبا یاجتماع یهاشبکه از هاشب موارد بیشتر در انیدانشجو

 در روزانه یخستگ جادیا سبب موضوع نیا. ندنکیم استفاده

 نداشتن صورتبه که شودمی خواب در اختالل لیدل به انیدانشجو

 .ودشدیده می یلیتحص عملکرد سطح افت و یریادگی در تمرکز

 در تیعضو زمان ریتأث مطالعه، نیا مهم یهاافتهدیگر ی از

 یشترب. است انیدانشجو یلیتحص عملکرد بر یاجتماع یهاشبکه

 دانشگاه به ورود اول سال در ،داشتند کمتری معدل که یافراد

 تاس یحال در نیا. کرده بودند هاشبکه نیا در تیعضو به اقدام

 نیا در دانشگاه به ورود از شیپ شاهد گروه در افراد بیشتر که

 از یناش استممکن  موضوع نیا. اندبوده عضو هاشبکه

 دیجد طیمح به ورود و یجوان نیسن در موجود یهاتیحساس

 .[19] باشد مخالف جنس با ارتباط و دانشگاه مثل

 یماعاجت یهاشبکه در تیعضو لیدل نیشتریب مطالعه نیا در

 Pempek مطالعه در. است بوده یمیقد دوستان با ارتباط ،یلیموبا
 در انیدانشجو اتیتجرب یبررس نهیزم در[ 2009] همکاران و

 دوستان با ارتباط شد مشخص یمجاز یهاشبکه از استفاده

 لیدل نیترمهم اند،نبوده دسترس در حاضر حال در که یمیقد

[ 20] است بوده یمجاز یاجتماع یهاشبکه از انیدانشجو فادهستا

 .دارد یهمخوان حاضر مطالعه جینتا با نظر نیا از که

 جامعه کردنآشنا توانیم را مطالعه نیا قوت نقطه نیترمهم

 یهاهشبک از استفاده ریتأث به سالمت آموزش نظام طهیح انمحقق

 توجه اب انیدانشجو یلیتحص عملکرد بر یلیموبا یمجاز یاجتماع

 در انیدانشجو توسط هاشبکه نیا روزافزون استفاده شیافزا به

 یرخب از استفاده بودن یرقانونیغ به توجه با هرچند. گرفت نظر

 که تسا یهیبد کشور، در یمجاز یاجتماع یهاشبکه نیا از

 در حیصح دادنپاسخ از هاشبکه نیا در عضو انیدانشجو یبرخ

 امکان عدم سبب عامل نیا که اندکرده اجتناب خصوص نیا

 .شودمی کشور انیدانشجو جامعه کل به جینتا میتعم

 کرد اشاره نکته نیا به توانیم مطالعه نیا یهاتیمحدود از

 لیدل به شدهرفتهیپذ انیدانشجو بیشتر نکهیا به توجه با که

 یهاشهر از ،غرب در همدان یپزشک علوم دانشگاه قرارگرفتن

 نیا از حاصل جینتا یریپذمیتعم دامنه لذا هستند، کشور یغرب

 .بود نخواهد ریپذامکان کشور مناطق کل به مطالعه

 

 گیرینتیجه
 گسترده بازه و هاشبکه نیا با کار سهولت ،یکلطوربه

 نیا از انیدانشجو استفاده لیدل نیترمهم ها،گاهیپا نیا یاطالعات

 هب توجه با. است یمیقد دوستان نداکردیپ منظوربه هاشبکه

 عدم و یلیموبا یمجاز یاجتماع یهاشبکه دهیپد بودن نوظهور

 شتریب پژوهش انجام لزوم ها،شبکه نیاز استفاده آثار با ییآشنا

 لهازجم انیدانشجو بر هاشبکه نیا رگذاریتأث یهاطهیح ریسا در

 هتوج با نیهمچن. گرفت نظر در دیبا را انیدانشجو روان سالمت

 در ترفیضعتحصیلی  عملکرد از یحاک مطالعه نیا جینتا به

 در تیعضو به اقدام دانشگاه به ورود اول سال در که یانیدانشجو

 یهمکار با یدانشگاه مراکز است یضرور اند،کرده هاشبکه نیا

 از استفاده خصوص در قیدق یرساناطالع به مشاوره مراکز

 یابتدا در هاآن مختلف آثار و یلیموبا یمجاز یاجتماع یهاشبکه

 . کنند اقدام هادانشگاه به انیدانشجو ورود

 

 پیشنهادها
ها خصوص این شبکهشود در به مراکز دانشگاهی پیشنهاد می

ها ها در ابتدای ورود دانشجویان به دانشگاهو آثار آن

 های الزم را انجام دهند.رسانیاطالع

 

 تشکر و قدردانی
 مقاله حاضر نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی

. بدیناست IR.UMSHA.REC.1398.779کد اخالق با  همدان

 قدردانی خود را از معاونت محترمپژوهشگران نهایت سپاس و  وسیله

کارکنان و  ،نمسئوال همدان وپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 

 .دارندابراز میدانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی 

 

 تضاد منافع
 دارد.نگونه تعارض منافعی بین نویسندگان این مقاله وجود هیچ

 

 مالی حمایت
مطالعه را تأمین  دانشگاه علوم پزشکی همدان منابع مالی این

 .کرده است
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