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چکيده
زمينه و هدف :امروزه ،ش��بکههاي اجتماعي مجازي به يکي از مهمترين ابزارهاي ارتباطي در س��طح
جامعه و جهان تبديل شدهاند .از آنجاييکه اطالع دقيقي از چگونگي استفاده دانشجويان از شبکههاي اجتماعي
وجود ندارد اين مطالعه با هدف تعيين الگوي استفاده از شبکههاي اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه علوم
پزشکي بيرجند در سال تحصيلي  91-90انجام شد
روش كار :در اين مطالعه مقطعي( توصيفي تحليلي)  401نفر از دانش��جويان دانش��گاه علوم پزش��کي
بيرجند به صورت تصادفي شرکت کردند .پرسشنامه محقق ساخته بعد از تاييد روايي محتوايي وپايايي توسط
دانشجويان تکميل شد پس از تکميل پرسشنامه ها ،دادهها وارد نرم افزار  SPSSشده و مورد تجزيه و تحليل
قرار گرفت.
يافتهها 401 :نفر با ميانگين س��ني  20/71±1/87سال در اين مطالعه شرکت کردند .اکثر افراد شرکت
کننده مونث ( )%66/6بودند .اکثر افراد ش��رکت کننده ( )%57/5در مورد شبکههاي اجتماعي موجود اطالع
داشته اند  153نفر ( )%37/8در اين شبکهها عضويت داشته و  147نفر ( )%36/6به طور مرتب حساب کاربري
خود در اين شبکهها را بررسي مينمودند .ميانگين استفاده از شبکه اجتماعي  0/49 ± 1/27ساعت در روز بود.
بيشترين دليل استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي ارتباط با دوستان قديمي بود.
نتيجهگيري :نتايج اين مطالعه نش��ان داد که درصد قابل توجهي از ش��رکت کنندگان در ش��بکههاي
اجتماعي مختلف عضويت داشتهاند .لذا ارتقائ کيفيت آموزشي و فرهنگي اينگونه شبکهها بمنظور استفاده
صحيح و بهينه دانشجويان توصيه ميگردد.
كليد واژه :دانشجو ،شبکههاي اجتماعي ،دانشگاه

 -1مرکز تحقیقات آترواسکلروز و عروق کرونر ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران
 -2دانشجو پزشکي ،کميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشکي بيرجند ،بيرجند ،ايران
 PhD -3سلولي-مولکولي ،عضو هيئت علمي (استاديار) ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي بيرجند ،بيرجند ،ايران
 -4کارشناس فیزیوتراپی  ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،تهران ،ایران
 -5کارشناس ارشد آموزش پزشکی ،معاونت بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران
 -6متخصص پزشکي اجتماعي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي بيرجند ،بيرجند ،ايران
* نويسنده مسئول :پست الکترونيکbitabijari@bums.ac.ir:
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الگوي استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي در دانشجويان
دانشگاه علوم پزشکي بيرجند
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مقدمه:
از زمان ايجاد اولين ش��بکه اجتماع��ي مجازي تا کنون
هزاران نوع از اين دسته از وب سايتها در سطح جهان ايجاد
ش��ده اند [ .]1در حال حاضر شبکههاي اجتماعي مجازي به
يکي از مهمترين ابزارهاي ارتباطي در س��طح جامعه و جهان
تبديل ش��ده و از ش��هرت فراواني برخوردار ميباشند [ ]2و
براي بس��ياري ازا افراد استفاده از اين شبکهها به عنوان يکي
از کارهاي روزمره در نظر گرفته ميشود [.]1
ش��بکههاي اجتماع��ي مجازي مکانهايي هس��تند که
در آنها افراد فرصت پي��دا ميکنند تا خود را معرفي کرده،
ويژگيهاي ش��خصيتي خود را بروز داده و با سايرين ارتباط
برقرار ک��رده ودر اين محيطها اين ارتباطات را حفظ نمايند
[ .]1اين س��ايتها به طور بالقوهاي چه در سطح روابط بين
فردي و چه در سطح روابط اجتماعي توانايي ايجاد تغييرات
اساس��ي در زمينه زندگي اجتماعي هر فرد را دارا ميباش��ند
[ .]3در اغلب موارد مهمترين تاثير اينگونه سايتها را حقظ
و ارتقا روابط گذشته ميدانند [ ]4اين در حالي ست که نبايد
از نقش اين سايتها در شکل گيري روابط جديد بين فردي
غافل شد [ .]5هرچند که فعاليت در اين گونه شبکهها سبب
تسهيل ارتباط با دوس��تان ميشود [ ]2ولي به همان ميزان
با کاهش زمان مطالعه دانش��جويان س��بب اختالل در روند
تحصي��ل ميگردد [ .]7-6از جمله تاثي��رات مهم منفي اين
گونه سايتها به ويژه در بين دانشجويان ميتوان به افزايش
اضطراب و اس��ترس اش��اره نمود [ .]8ش��بکههاي اجتماعي
صرفا اثرات منفي نداش��ته و ميتوان با به کار گيري آنها در
فرايند آموزش��ي و يا درماني ،از آنها به طور بهينه استفاده
نمود [ .]10-9داليلي همچون ارتباط با س��ايرين [،]12-11
يادگي��ري قوانين اجتماعي [ ،]13تفريح و س��رگرمي []14
و انتق��ال تجربيات [ ]15ميت��وان به عنوان مهمترين داليل
استفاده افراد از اين گونه شبکه عنوان نمود.
در اي��ران دانش��جويان پس از طي مراحل دبيرس��تان و
قبولي در امتحان کنکور ،در بازهاي زماني حس��اس از مراحل
رش��د خود ،جهت ادامه تحصيالت عالي به محيطي اغلب به
دور از خانواده ،به دانش��گاه وارد ميشوند [ .]16لذا تاثيرات
اين گونه شبکهها در دوران دانشجويي بروز بيشتري مييابد.

ميزان عضويت ايرانيان در ش��بکههاي اجتماعي در سالهاي
اخير از افزايش قابل برخوردار بوده اس��ت به طوري در برخي
گزارش��ات عنوان ش��ده است که در س��ال  2010در حدود
 %0/3جمعيت ايران (برابر با  250000نفر) صرفا در ش��بکه
اجتماعي فيسبوک عضو بوده اند [ .]18-17با توجه به اينکه
براساس بررسي متون صورت گرفته در پايگاههاي اطالعاتي
مل��ي (بان��ک اطالعات نش��ريات کش��ور [ ]magiranو مرکز
اطالعات علمي جهاد دانش��گاهي [ )]SIDو بين المللي (Pub
 Medو  )Science Directب��ا کليد واژههايي همچون ش��بکه
اجتماعي ،ايران و دانش��جويان تاکنون هيچ گونه پژوهش��ي
در زمينه ميزان اس��تفاده دانشجويان از شبکههاي اجتماعي،
داليل استفاده و تاثيرات احتمالي آن بر روي عملکرد تحصيلي
و اجتماعي آنها در ايران صورت نپذيرفته است .اين مطالعه
با هدف بررسي ميزان استفاده از شبکههاي اجتماعي عوامل
مرتبط با آن و علل استفاده در بین دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند در سال تحصیلی  91-90می باشد.

مواد و روش بررسي
اي��ن مطالعه يک پژوه��ش توصيفي تحليلي ميباش��د.
پژوهش در طي نيم س��ال اول تحصيلي س��ال  1390انجام
پذيرفت��ه که در آن  401نفر از دانش��جويان دانش��گاه علوم
پزش��کي بيرجند در  4دانشکده پزشکي ،پرستاري و مامايي،
بهداشت ،پيراپزشکي شرکت نمودند .نمونه گيري به صورت
تصادفي س��اده صورت پذيرفت .پرسش��نامه محقق س��اخته
براس��اس بررس��ي متون تهيه ش��ده که ش��امل دو قسمت
مش��خصات دموگرافي��ک (س��ن ،جنس��يت ،رش��ته ،مقطع
تحصيل��ي ،ترم تحصيلي) و  8س��وال مربوط به اس��تفاده از
شبکههاي اجتماعي (نام شبکه اجتماعي داراي عضويت ،نام
ش��بکه اجتماعي که به طور مرتب به آن س��ر ميزنند ،زمان
عضويت [قبل از دانش��گاه ،سال اول دانش��گاه و بعد از سال
اول] ،زماني که با حس��اب کاربري خود در اين گونه شبکهها
کار ميکنند [صبح ،ظهر و عصر و ش��ب] ،ميزان ساعاتي که
در روز با اين شبکهها کار ميکنند و مهمترين داليل استفاده
از اين گونه ش��بکه ها) بوده است .روايي محتوايي پرسشنامه
توسط  2نفر از اعضاي هيات علمي صاحب نظر تائيد و پايايي
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يافتهها
در اي��ن مطالعه در مجموع از  410پرسش��نامه توزيع و
جمع آوري ش��ده 9 ،پرسش��نامه به علت ناق��ص بودن و از
مطالع��ه حذف ش��دند ( .)%97/8=Response Rateميانگين
سني ش��رکت کنندگان  20/71 ±1/87سال (حداقل سني
 19سال و حداکثر  30س��ال) بود و اکثر افراد ( )%50/6در
گروه زير  21س��ال بودن��د .اکثر افراد ش��رکت کننده مونث
( )%66/6بودند و بقيه مذکر بودهاند( . .جدول)1-

جدول -2ميزان عضويت دانشجويان در شبکههاي اجتماعي
مختلف

جدول -1مشخصات دموگرافيک شرکت کنندگان

مشخصات
سن

جنس
دانشکده

کمتر از 19
19تا 23
بيشتر از 23
زن
مرد
پزشکي
پرستاري
بهداشت
پيراپزشکي

فراواني
107
266
22
265
133
89
75
80
152

درصد
27/1
67/3
5/6
66/6
33/4
22/5
18/9
20/2
38/4

نام شبکه اجتماعي
فيسبوک
کلوب
My space
ooVoo
Skype
ساير موارد

درصد
%55
%18/3
%4
%14
%6
%2/7

فراواني
114
38
9
29
14
3

جدول -3دليل استفاده دانشجويان عضو از شبکههاي
اجتماعي از اين شبکه ها

دليل استفاده
استفاده از تجربيات سايرين
ارتباط با دوستان قبلي
پيدا کردن دوست جديد
ارتباط با دوستان کنوني
سرگرمي
به اشتراک گذاري تصاوير
آموزش

فراواني
24
85
36
55
54
8
17

درصد
15/6
55/5
23/5
35/9
35/2
5/2
11/1
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آن توس��ط اندازه گيري ضريب آلفاي کرونباخ پس از تکميل
پايلوت  20پرسش��نامه توس��ط دانش��جويان محاسبه و آلفا
کورباخ آن برابر  0/85تعيين شد  .جهت اجرا طرح محققين
پ��س از مراجعه حضوري به کالسهاي پ��س از ارائه اهداف
طرح براي دانش��جويان توضيحات الزم در خصوص محرمانه
ماندن اطالعات و اس��تفاده صرفا پژوهشي از اطالعات آن به
آنها داده شده است .سپس پرسشنامهها توسط دانشجوياني
که تمايل به ش��رکت در مطالعه داش��تند تکميل و توس��ط
محقق جمع آوري شد .در مرحله بعد اطالعات پرسشنامهها
به نرم افزار  15 SPSSوارد ش��د .از آم��ار توصيفي و جداول
توزيع فراواني جهت ارائه اطالعات دموگرافيک دانش��جويان
اس��تفاده گرديد .جهت تعيين پايايي پرسش��نامه از ضريب
آلفاي کرونباخ استفاده شد .جهت مقايسه داده از آزمونهاي
آماري تي تس��ت و کا اسکوار استفاده گرديد که ميزان برابر
يا کمتر از  )p ≥ 0/05( 0/05معنادار در نظر گرفته شد.

ميانگي��ن کار با کامپيوتر در دانش��جويان2 /02 ±1/9
س��اعت و ميانگين استفاده از اينترنت 1/62 ±1/7ساعت در
روز بود .در اين مطالعه اکثر افراد ش��رکت کننده ()%57/5
در مورد ش��بکههاي اجتماعي موجود اطالع داشتهاند153 .
نف��ر ( )%37/8در اين ش��بکهها عضويت داش��ته و  147نفر
( )%36/6ه��م به طور مرتب حس��اب کارب��ري خود در اين
ش��بکهها را بررس��ي مينمودهاند .اکثر اف��راد داراي عضويت
( )%69/9فقط در يک شبکه اجتماعي عضويت داشتند که از
ميان شبکههاي اجتماعي مختلف ،فيسبوک ،کلوب و ooVoo
بيشترين اعضا را دارا بودهاند( .جدول)2-
اکثر اف��راد داراي عضوي��ت )%59/47( ،بعد از ورود به
دانش��گاه ب��ه عضويت اين ش��بکهها درآمده بودن��د .از ميان
 91نفري که بعد از ورود به دانش��گاه به عضويت شبکههاي
اجتماعي درآمده بودند 61 ،مورد عضويت ( )%67در س��ال
اول ورود به دانشگاه بوده است.

42

الگوي استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي در ...

تابستان  -1392دوره  - 22شماره 2

ميانگين س��اعات استفاده از شبکههاي اجتماعي در روز
 0/49 ± 1/27س��اعت (حداکثر  14س��اعت و حداقل صفر
ساعت) بود .افراد داراي عضويت در اکثر موارد ( )%71/8در
شبها به اين شبکهها مراجعه مينمودهاند.
بيشترين داليل استفاده از اين شبکههاي در افراد عضو
شامل ارتباط با دوس��تان قبلي ( )55/5%ارتباط با دوستان
کنوني ( )35/9%سرگرمي ( )35/2%بوده است( .جدول)3
مي��زان عضوي��ت در ش��بکههاي اجتماع��ي مجازي در
دانشجويان پسر بيشتر از دانشجويان دختر بود ( %46/6در
پسران و  %32/5در دختران) که اختالف از نظر آماري معني
دار بود)p=0/006(.
دانشجويان دانشکده پزشکي( )%49/4بطور معني داري
بيشتر از دانشجويان دانشکدههاي بهداشت ،پرستاري مامايي
و پيراپزش��کي در ش��بکههاي اجتماعي مجازي عضو بودند.
()p>0/05
در مي��زان عضويت در ش��بکههاي اجتماعي برحس��ب
ترم تحصيلي و گروههاي س��ني اختالف آماري معني داري
مشاهده نشد.
ميانگين ساعات استفاده در دانشجويان پسر (  73دقيقه
در روز) بي��ش از دو برابر دانش��جويان دخت��ر( 37دقيقه در
روز) ب��ود ک��ه اين اختالف از نظر آماري معنادار بوده اس��ت
(.)p=0/01

بحث
در مطالعه حاضر بيش از  %35از ش��رکت کنندگان در
ش��بکههاي اجتماعي مختلف عضويت داش��ته اند که حدود
نيمي از اين موارد در ش��بکه اجتماعي فيسبوک بوده است.
اين آمار به طور قابل توجهي بيش از آمار منتش��ره در زمينه
ميزان عضويت کل جامعه ايران در شبکههاي اجتماعي (0/3
کل جمعيت) بوده اس��ت [ .]18علت اين امر ميتواند ناشي
از موقعيت به دور از خانواده دانش��جويان و نياز بيشتر آنها
جهت برقراري ارتباط با دوستان قديمي و اعضا خانواده باشد.
از س��وي ديگر در مطالعهاي که توس��ط فراهاني و همکاران
در مورد س�لامت رواني دانش��جويان عضو ش��بکه اجتماعي

فيسبوک در دانشگاه آزاد اصفهان انجام پذيرفته ،نشان داده
ش��ده که از بين  265دانش��جو ش��رکت کننده حدود %74
در اين ش��بکهها عضويت داش��ته اند [ .]8علت اين اختالف
را ميتوان ناش��ي از تاثير تحصيل در دانش��گاههاي تيپ يک
و شهرهاي بزرگ دانست .از س��وي ديگر نميتوان از تفاوت
حجم دو مطالعه نيز چشم پوشي نمود .هر چند که مطالعات
نشان داده اند که اغلب دانشجويان عضو صرفا درخواستهاي
دوستي افرادي را که به طور مستقيم ميشناسند قبول کرده
و اين افراد صرفا توانايي ديدن جزئيات حساب کاربري آنها
را دارند ،از سوي ديگر گذاردن عکسها و اطالعات نامناسب
توس��ط اين افراد (به صورتي که جمعيت عمومي نيز توانايي
دسترس��ي به آنها را ني��ز دارند) ،لزوم وج��ود برنامهريزي و
آم��وزش جهت چگونگي حضور در چنين محيطهاي مجازي
را نشان ميدهند [.]19 ,2
متوسط س��اعات استفاده از اين ش��بکهها در بين اعضا
عض��و در اين مطالعه به طور متوس��ط ح��دود  50دقيقه در
روز بوده اس��ت .در مطالعه مشابه در دانشگاه خارج از کشور
متوس��ط ميزان اس��تفاده حدود  30دقيقه بوده اس��ت [.]2
استفاده زياد از ش��بکههاي اجتماعي و بالطبع آن اينترنت و
رايانه س��بب ايجاد مشکالتي من جمله مشکالت تغذيه اين،
س��ردرد ،درون گرايي ،جدايي از جامعه و افسردگي ميگردد
[ .]22-20همچنين در مطالعه حاضر اغلب دانش��جويان در
ش��ب به فعالي��ت در اينگونه ش��بکهها ميپرداختند که اين
موضوع ميتواند سبب ايجاد خستگي روزانه به علت اختالل
در ميزان خواب دانشجويان گردد [.]23 ,21
در زمينه مهمترين داليل استفاده از شبکههاي اجتماعي،
در اين مطالعه مش��خص گرديد که مهمترين دليل استفاده
از اين ش��بکهها ارتباط با دوستان گذشته ،ارتباط با دوستان
کنوني و س��رگرمي بوده است .در مطالعه پمپک و همکاران
( )Pempek et alدر زمينه بررس��ي تجربيات دانشجويان در
استفاده از ش��بکههاي مجازي مشخص گرديد که ارتباطات
با دوس��تان قديمي ک��ه در حال حاضر در دس��ترس نبودند
مهمترين دليل استفاده دانش��جويان از شبکههاي اجتماعي
مجازي بوده اس��ت که از اين لحاظ ب��ا نتايج مطالعه کنوني
همخواني دارد .س��هولت کار با اين شبکههاي و بازه گسترده
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اين مقاله حاصل از طرح تحقيقاتي تحت عنوان" بررسي
ميزان استفاده از ش��بکههاي اجتماعي مجازي ورابطه آن با
عملکرد تحصيلي دانش��جويان دانشگاه علوم پزشکي بيرجند
مصوب دانش��گاه علوم پزشكي بيرجند در سال  "1390و كد
 11/90ميباشد كه با حمايت كميته تحقيقات دانشگاه علوم
پزشكي بيرجند اجرا شده است.
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اطالعاتي اين پايگاهها مهمترين دليل اس��تفاده دانشجويان
از اين شبکهها جهت پيدا کردن دوستان قديمي ميباشد .
در اين مطالعه از بين شبکههاي اجتماعي مختلف ،شبکه
اجتماعي فيسبوک بيش��ترين استفاده کننده را داشته که با
توجه به وجود پايگاه دادههاي اين ش��بکه در خارج از کشور
از يک سو و قرار گيري بسياري از اطاالعات شخصي افراد در
آن پايگاه از سوي ديگر ،لزوم برنامهريزي آتي جهت فرهنگ
س��ازي براي استفاده از نمونههاي داخلي اينگونه شبکهها در
جهت افزايش امنيت دادههاي شخصي افراد به نظر ميرسد.
ب��ا توجه به نتايج اين مطالعه که نش��ان داده اس��ت که اکثر
اق��دام به عضويت در ش��بکههاي اجتماعي در ترم اول انجام
ميشوند ،نويسندگان توصيه مينمايند که اطالعات آموزشي
در هنگام ورود دانشجويان به دانشگاه به آنها ارائه گردد.
در مجموع نتايج اين مطالعه نش��ان داد که درصد قابل
توجهي از ش��رکت کنندگان در شبکههاي اجتماعي مختلف
عضويت داش��تهاند .لذا با توجه ب��ه اين امر كه مطالعه حاضر
اولين مطالعه در سطح کشور در جهت تعيين ميزان و داليل
عضويت در شبکههاي اجتماعي مجازي بوده است و از سوي
ديگر با توجه به نوظهور بودن اين پديده و همچنين آثار سوء
استفاده بيش از آن ،نياز به پژوهش بيشتر چه در مورد ميزان
اس��تفاده از اين شبکهها (براي مثال بر اساس تيپ دانشگاه)
و چ��ه در مورد آث��ار مختلف آن (همچون تاثير اس��تفاده از
اين شبکهها بر عملکرد تحصيلي دانشجويان) وجود احساس
ميگردد.
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Pattern of Social Networking Sites Usage
among Students of Birjand University of
Medical Sciences
Running Title: Social Networking Sites and Students

Seyed Alireza Javadinia1, Morteza Erfanian2, Mohammadreza Abedini3, Majid Askari4, Ali Abbasi5, Bita Bijari6*

Abstract:
Background: Nowadays, social networking sites (SNSs) are one of the most importing means to
communicate in societies and worldwide. Iranian students have shown an increasing interest for using the
networks recently. Whether and how precisely Iranian students use these social networking sites is unclear.
Therefore in the present study, we have studied and determined the rate of using the social networking sites
among the students in Birjand University of Medical Sciences during 2011-2012.
Methods: In this descriptive analytic study, 400 students of Birjand University of Medical Sciences were
randomly participated. The content validity and reliability of questionnaire was confirmed . The information
was analyzed using SPSS software Number 11.0, for Windows (SPSS Inc. Chicago, IL, USA).
Results: 401 questioners were included. The mean age of participants was 20.71 ±1.87 years and two
third of them (66.6%) were female. While more than half of the participants (57.5%) were knowledgeable
about SNS, the participants who had a membership at least in one of the sites accounts for 37.8% (153 out
of 401). Moreover, 147 of the members (36.6%) were indicated that they regularly check their accounts
with an average usage of 49.0 ± 27.1 minutes per day. Most use of the virtual social networks was interact
with old friends.
Conclusion: The present study demonstrated that a considerable percentage of the participants were
the member of social networking sites. In this context, it is highly recommended to enhance the educational
and cultural quality of these sites in order to appropriate and optimal application.
Key Words: Students, social networking sites, university
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