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 چکیده 

 انشگاهدانشجویان د در شبکه های اجتماعی و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی با هدف تعیین وضعیت استفاده ازاین مطالعه  زمینه وهدف:

  .طراحی شد 3131ایالم در سال  های شهر

، روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدنددانشجو ی دانشگاه های شهر ایالم با  400تحلیلی  -این مطالعه توصیفیدر  روش کار: 

وارد و با آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون،رگرسیون  SPSSنرم افزار  درداده ها  .بود ای پرسشنامهابزار جمع آوری داده ها 

  آنالیز واریانس شدند.دو و آزمون -خطی، آزمون کای

درصد در  8/30درصد در حد متوسط و  8/31درصد از دانشجویان در حد باال،  5/55میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در  :یافته ها

درصد در حد ضعیف بود.  31درصد در حد متوسط و  63درصد از دانشجویان در حد خوب،   33حد پایین بود و وضعیت تحصیلی در 

ه بین میزان استفاده از شبک .میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و وضعیت تحصیلی دانشجویان ارتباط معنی دار وجود نداشتبین 

  . p)< 05/0) های اجتماعی و سن دانشجویان، جنسیت دانشجویان و شغل مادر دانشجویان ارتباط معنی دار وجود داشت 

استفاده از شبکه های اجتماعی و وضعیت تحصیلی دانشجویان وجود داشت، این همبستگی مستقیمی بین میزان  :نتیجه گیری

همبستگی ناقص و از شدت بسیار پایینی برخوردار بود. بدین معنی که هرچه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی بیشتر می شد با 

 ار نبود. به نظر می رسد به دلیل گسترششدت ضعیف تری وضعیت تحصیلی بهتر می گشت و این همبستگی به لحاظ آماری معنی د

ارتباطات میان فردی استفاده از شبکه های اجتماعی برای دانشجویان رضایت مندی ایجاد کرده است و روز به روز کاربران آن ها در حال 

   افزایش هستند.

شبکه های اجتماعی، وضعیت تحصیلی، دانشجویان واژگان کلیدی:
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 مقدمه  

امروزه با گسترش کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات 

در زندگی روزمره شاهد شکل گیری نسل جدیدی از 

ابزارهای اینترنتی هستیم که امکانات بیشتری را برای روابط 

متقابل، مذاکره، گفت و گو و به طور کلی ارتباط دو سویه 

فراهم آورده است. شبکه های اجتماعی اینترنتی به عنوان 

مهم ترین مصادیق این امر، به محلی برای حضور اقشار 

مختلف جامعه به ویژه جوانان و مکان تبادل آرا و افکارشان 

و تامین نیازهای متناسب با زندگی اجتماعی جوانان تبدیل 

(. تمایل بشر به اجتماعی بودن و اجتماعی 3شده اند ) 

 هزندگی کردن، وی را بر آن داشت تا محیط اینترنت را ب

(. شبکه هایی از جمله 5یک جامعه مجازی تبدیل کند )

فیس بوک، تویتر، یوتیوب، مای اسپیس، فلیکر، از جمله 

شبکه های اجتماعی مجازی هستند که در مدت زمانی 

کوتاه به سرعت رشد کرده اند و روز به روز میان افراد 

محبوبیت بیشتری پیدا می کنند. از آن جا که برقراری 

ترین دلیل استفاده کاربران از شبکه های  ارتباط اصلی

اجتماعی می باشد و افراد در زمان کمی با افراد متعدد می 

توانند ارتباط برقرار کنند، در بسیاری از موارد منجر به 

استفاده افراطی افراد، به خصوص نوجوانان و جوانان از این 

شبکه ها شده است و باعث می شود که افراد به ارتباط در 

ای مجازی بیش از ارتباط در فضای واقعی عالقه مند فض

شوند که این امر می تواند سالمت روانی آن ها را تهدید 

کند. اختالالتی چون اعتیاد به اینترنت، افسردگی، انزوای 

اجتماعی، اختالل هویت، کاهش احساسات، عدم اعتماد به 

نفس از جمله اختالالت رایج استفاده مفرط از شبکه های 

(. یکی از بزرگترین نقاط قوت اینترنت 1تماعی می باشد )اج

این است که از محدودیت های فضا و زمان فراتر می رود و 

یک مکان مجازی برای مالقات فراهم می آورد که از طریق 

آن افراد می توانند روابط اجتماعی خود را با دیگران حفظ 

ترش (. اینترنت به مردم امکان می دهد که با گس4کنند )

مرزهای شبکه های ارتباط اجتماعی از زندگی واقعی به 

فضاهای مجازی، با توده ای از مخاطبان روبه رو شوند. 

بنابراین، تعامالت جهانی میان مردم را که عالیق مشترک 

( امروزه، استفاده از شبکه های 5دارند پرورش می دهد.) 

اجتماعی مجازی روز به روز محبوبیت پیدا می کند. هم 

اکنون، سایت های شبکه ی اجتماعی، بعد از پورتال های 

بزرگی مثل یاهو یا ام اس ان و موتورهای جست و جو مانند 

گوگل، به پر استفاده ترین خدمات اینترنتی تبدیل شده اند. 

یکی از مهم ترین شبکه های اجتماعی در حال حاضر فیس 

 بوک است. بر طبق جدیدترین آمار به دست آمده از ویکی

حدود  5035آوریل  54پدیا، تعداد کاربران فیس بوک در 

(. ماهانه 3میلیون کاربر در جهان گزارش شده است ) 300

درصد کاربران به فیس بوک مراجعه می کنند  41بیش از 

دقیقه در روز را در این سایت  55و هر کاربر به طور متوسط 

 (.6سپری می کند) 

ضوع  وضعیت با جستجو در پژوهش های مرتبط با مو

استفاده از شبکه های اجتماعی و ارتباط آن با وضعیت 

تحصیلی دانشجویان نشان می دهد که تاکنون پژوهشی 

انجام نشده است اما پژوهش هایی وجود دارند که به صورت 

مستقیم با موضوع این تحقیق ارتباط دارند. پژوهش  غیر

 های کیفی اخیر اظهار کردند فیس بوک توان تغییر سبک

( مطالعات 3و  8گفتگوی افراد و ارتباط با یکدیگر را دارد)

نشان داده اند دانشجویانی که از فیس بوک استفاده می 

کنند ساعات اندکی را به مطالعه می گذرانند که این می 

( 30تواند تاثیر مضری بر عملکرد تحصیلی شان بگذارد.) 

آنچه ضرورت توجه به رابطه ی میان عضویت و حضور در 

شبکه های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان را 

بیشتر می کند، عالقه ای است که قشر جوان به دلیل 

جذابیت ساختار این جوامع و ارضای نیازهای اجتماعی اش 

به عضویت در شبکه های اجتماعی اینترنتی دارد. نتایج 

مطالعه ای نشان داده است شبکه های اجتماعی اینترنتی با 

مزمان نیازهای عقلی، منطقی و عاطفی جوانان و ارضای ه

نوجوانان، گروه های سنی مذکور را به سمت خود جذب 

کرده و موسسان جوامع مجازی از این فرصت برای انتقال 

مفاهیم فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مد نظر خود در قالب 
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( مطالعه ای در 33نرم و پنهان نهایت استفاده را می برند.) 

ده آمریکا نشان داد که میان عضویت و حضور ایاالت متح

در شبکه های اجتماعی و اینترنتی با نوع پیام ها و عکس 

هایی که توسط اعضا منتشر می شود، ارتباط وجود داشته 

 ( 35است. )

مطالعه ای دیگر نشان داد که کسانی که در مراحل اولیه ی 

ده می ااستفاده از اینترنت هستند یا از آن به میزان کم استف

کنند، آن را ابزار اطالعاتی و ارتباطی مهمی دانسته و 

برعکس بیشتر کاربرانی که مدت بیشتری از اینترنت 

استفاده کرده اند، استفاده از آن را برای سرگرمی دانسته 

( با توجه به نتایج تحقیقی تفاوت معنی داری بین 31اند.)

می جوانانی که از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده 

کردند و جوانانی که از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده 

( مطالعات 34نمی کنند و سبک زندگی آنان وجود داشت.) 

نشان داده اند که استفاده از شبکه های اجتماعی تاثیر 

مهمی بر انگیزه ی یادگیری دانشجویان دارد، بر یادگیری و 

نابراین ( ب33و 35حال و هوای کالس درس نیز تاثیر دارد) 

آغاز مطالعات از لحاظ تحصیلی نیز مهم می باشد. نتایج 

درصد  6/83مطالعه ای دیگر در ایاالت متحده نشان داد که 

درصد یک حساب فیس بوک،  53افراد یک حساب توییتر، 

درصد یک حساب فلیکر  31درصد یک کانال یوتیوب و  41

ی ها (.  با وجود شیوع همه گیر استفاده از شبکه36داشتند)

اجتماعی مجازی و مزایا و معایب آن تحقیقات محدودی در 

این زمینه وجود دارد، شاید بدین دلیل که پدیده ی 

اجتماعی نسبتا جدیدی است و فرصت محدودی برای 

تحقیق اکتشافی در این زمینه وجود داشته است. با این 

حال، در چند سال اخیر تعداد پژوهشگرانی که چنین 

ترتیب داده اند در حال رشد بوده است. پژوهش هایی را 

وضعیت استفاده از شبکه های  تعیینجهت  مقالهاین 

دانشجویان  اجتماعی و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی در

 .ه استطراحی شد 3131ایالم در سال  های شهردانشگاه 

 

 روش کار

امعه ج تحلیلی است. -مطالعه حاضر مقطعی از نوع توصیفی

ین تحقیق کلیه دانشجویان دختر و پسری  مورد مطالعه در ا

در دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه ایالم،  3131که در سال 

دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه پیام نور شهر ایالم مشغول 

نفر از آن ها به طور  400بودند را تشکیل داد، کهبه تحصیل 

نفر بدست آمد،  184تصادفی طبقه بندی شد، حجم نمونه 

از که ی جلوگیری از اشتباهات تصادفی حاصل اما برا

نفر  400اختالف بین طبقه ها ناشی می شود حجم نمونه 

پس از  .شدنمونه در نظر گرفته  300برای هر دانشگاه  و

تعیین حجم نمونه داده ها با مراجعه مستقیم پرسشگران به 

به این ترتیب  شدند دانشگاه های مورد مطالعه جمع آوری 

ه ها مراجعه و پرسشنامه را گاکه پرسشگران به محیط دانش

از  و پس کردند بین دانشجویان به صورت تصادفی توزیع 

تکمیل پرسشنامه توسط دانشجویان اقدام به جمع آوری 

داده های این پژوهش از طریق  .نمودندپرسشنامه 

 یکه روائی و پایائ شدپرسشنامه محقق ساخته جمع آوری 

و آن با نظرخواهی از متخصصین آموزش بهداشت 

و همسانی درونی آلفای کرونباخ مورد تایید اپیدمیولوژی 

که  بودقسمت  سه. پرسشنامه مذکور شامل  گرفتقرار 

سن، از قبیل قسمت اول شامل متغیرهای دموگرافیک 

میزان  جنس، دانشگاه، مقطع تحصیلی، وضعیت تاهل،

پدر و مادر، بومی بودن استان تحصیالت پدر و مادر، شغل 

 است.  ایالم و محل سکونت

استفاده از شبکه های قسمت دوم سواالت مربوط به میزان 

سوال و نمره گذاری با توجه به تعداد  3اجتماعی که حاوی 

گزینه هر سوال متفاوت بود و برای افرادی که از شبکه های 

ته رفاجتماعی استفاده نمی کردند هر سوال صفر در نظر گ

شد و برای بقیه افراد هرچه میزان استفاده کمتر، نمره 

باالتری می گرفتند در مجموع برای بررسی میزان استفاده 

از شبکه های اجتماعی با استفاده از میانگین 

( بدست آمده سه 31/6( و انحراف معیار)13/33نمرات)

، 4/53سطح در نظر گرفته شد، در حد باال با نمره بیشتر از 
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و در حد پایین با نمره کمتر از  4/53 – 55/38ط متوس

 بودند. 55/38

قسمت سوم سواالت مربوط به وضعیت تحصیلی که حاوی 

سوال و  نمره گذاری با توجه به تعداد گزینه هر سوال  3

متفاوت بود و هر چه میزان مطالعه بیشتر، نمره باالتری می 

گرفتند و در مجموع برای بررسی وضعیت تحصیلی با 

( 36/1( و انحراف معیار)36/33استفاده از میانگین نمرات)

بدست آمده سه سطح در نظر گرفته شد، در حد پایین با 

و در  83/33 -16/53، متوسط با نمره 83/33نمره کمتر از 

 بودند. 16/53حد باال با نمره بیشتر از 

 یافته ها

درصد  30بوده که  40/55± 33/1میانگین سنی دانشجویان

درصد از شرکت  5/3 .درصد پسر بودند 40دختر و آن ها 

درصد در مقطع  5/85کنندگان در مقطع کاردانی، 

 5/5درصد در مقطع کارشناسی ارشد و  8/8کارشناسی، 

درصد در مقطع دکتری مشغول به تحصیل بودند.میانگین 

بوده و از بین  65/35±65/3معدل دانشجویان مورد مطالعه 

 5/33درصد مجرد بودند.  5/83و درصد، متاهل  5/31آن ها 

درصد از پدران دارای تحصیالت  51درصد از مادران و 

درصد از پدران دارای شغل  5/46زیردیپلم و دیپلم بودند و 

درصد از  65درصد از مادران خانه دار بودند.  65/30آزاد و 

درصد غیربومی بودند  58دانشجویان بومی استان ایالم و 

درصد  18درصد در منزل شخصی و  5/58که در این میان 

درصد  5/64در خوابگاه دانشجویی سکونت داشتند. 

دانشجویان حداقل از یک شبکه اجتماعی استفاده می 

درصد از آن ها همزمان از بیش از سه شبکه  10کردند و 

اجتماعی استفاده می کردند. در این میان بیش از نیمی از 

د را در طول روز ساعت از وقت خو 5دانشجویان کمتر از 

درصد از  8/50صرف حضور در این شبکه ها می کردند و 

درصد گروه های  8/30آن ها بیشتر در گروه های دوستانه، 

درصد در  8/5درصد گروه های علمی و  5/30اجتماعی، 

عضو بودند. تعداد واحد افتاده در ترم   گروه های سیاسی

 5/36و  83در گذشته و تعداد کل واحدهای افتاده به ترتیب 

به صورت  درصد از دانشجویان صفر واحد اعالم شده بود.

ساعت مطالعه  1-5میانگین دانشجویان در طول هفته 

ساعت مطالعه غیردرسی داشتند. بیشترین  5-30درسی و 

استفاده از شبکه های اجتماعی مربوط به واتس آپ بود 

 5/55(. میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در 3)جدول

درصد در حد متوسط  8/31درصد از دانشجویان در حد باال، 

 33درصد در حد پایین بود و وضعیت تحصیلی در  8/30و 

درصد در حد  63درصد از دانشجویان در حد خوب،  

 درصد در حد ضعیف بود. 31متوسط و 

 

 

 فراوانی مطلق و فراوانی نسبی استفاده از انواع شبکه های اجتماعی در دانشجویان -1جدول

 شبکه اجتماعی فراوانی درصد

 واتس آپ 952 8/46

 وایبر 111 9/66

 الین 25 8/92

 فیس بوک 82 8/92

 تانگو 42 9/11

 ویچت 92 9/1

 

 سواالتبرخی از فراوانی مطلق و فراوانی نسبی پاسخ دانشجویان مورد مطالعه به  -9جدول
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 هیچکدام خیر بله 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

آیا حضور در شبکه های -1

اجتماعی باعث غفلت از 

 ؟کارهای دیگرتان می شود

169 5/25 

 

154 22 

 

129 5/95 

 

آیا حضور در شبکه های -9

اجتماعی باعث تغییر طرز 

تفکر و اعتقادات شما شده 

 است؟ 

82 9/99 922 9/59 129 

 

5/95 

آیا حضور در شبکه های -2

اجتماعی باعث افت تحصیلی 

 شما شده است؟

24 96 929 5/52 129 

 

5/95 

آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی نشان 

حسب وداد میان میزان استفاده از شبکه های اجتماعی 

 همچنین وضعیت تحصیلی به لحاظ آماری معنی دار نبود.

بر اساس نتایج مربوط به آزمون کای دو ارتباط معنی داری 

بین سایر متغیرهای دموگرافیک و سطوح مختلف میزان 

اما بر اساس  ه های اجتماعی وجود نداشت.استفاده از شبک

آزمون آنالیز واریانس بین میزان استفاده از شبکه های 

اجتماعی و سن دانشجویان ارتباط معنی دار مشاهده شد. 

آزمون آنالیز واریانس نشان داد که تفاوت معنی داری بین 

میانگین سن برحسب سطوح مختلف میزان استفاده از 

(و این اختالف =036/0pود دارد )شبکه های اجتماعی وج

بین گروه های در حد باال و متوسط مشاهده می گردد. 

دو نشان داد که  -(. و همچنین نتایج آزمون کای1)جدول

ارتباط بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با 

جنسیت و شغل مادر دانشجویان معنی دار بوده است. 

  (4جدول)
 

 

 بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و سن آزمودنی ها آزمون آنالیز واریانس -2جدول

 

 

p-value df F  انحراف  درصد 25حدود اطمینان

 معیار

میزان استفاده از  میانگین

شبکه های 

 اجتماعی/سن

 حداقل حداکثر

 در حد باال 29/92 21/6 56/99 11/96 518/1 221/9 211/2

 متوسط 24/91 49/9 42/91 98/99

 در حد پایین 84/99 22/2 81/91 21/92

 کل 62/99 14/2 22/99 11/99
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 در دانشجویان مورد بررسی  بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و شغل مادر رابطه  -6جدول

میزان  استفاده از شبکه های  خانه دار شاغل کل

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد شغل مادر/اجتماعی

 در حد باال 122 28 9 9 129 122

 متوسط 992 5/81 29 5/19 955 122

 در حد پایین 22 1/22 6 2/2 62 122

 کل 249 5/22 28 5/2 622 122

 

آزمون کای دو نشان داد رابطه معنی داری بین میزان 

اجتماعی و شغل مادر افراد مورد استفاده از شبکه های 

(. بدین صورت که در بین =003/0pمطالعه وجود دارد)

حد "مادران خانه دار بیشترین درصد مربوط به سطح در 

استفاده از شبکه های اجتماعی بوده و کمترین درصد  "باال 

استفاده از شبکه های اجتماعی  "سطح متوسط"مربوط به 

ن شاغل بیشترین درصد می باشد همچنین در بین مادرا

میزان استفاده از شبکه های  "سطح متوسط"مربوط به 

 "سطح باال درصد"اجتماعی و کمترین درصد مربوط به 

در صد از  8/55استفاده از شبکه های اجتماعی می باشد.) 

کل جمعیت مورد مطالعه را کسانی تشکیل می دهند که 

استفاده از مادران آن ها خانه دار بوده و به لحاظ میزان 

شبکه های اجتماعی در سطح متوسطی می باشند و 

درصد از کل جمعیت را کسانی تشکیل می  5/0همچنین 

دهند که مادران آنها شاغل بوده و به لحاظ استفاده از شبکه 

 های اجتماعی در سطح باالیی می باشند.(

 

بحث

اجتماعی مجازی نسلی جدید از صفحه های شبکه های 

اینترنتی هستند که براساس نیاز مخاطبان طراحی شده 

است. آن ها نابودکننده اجتماع نیستند. شبکه های مجازی 

آمده اند تا مردم سراسر دنیا بتوانند ارتباطی بهتر و راحت 

تر داشته باشند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که 

دانشجویان حداقل از یک شبکه اجتماعی درصد از  5/64

 استفاده می کردند که تا حدودی مشابه نتایج مطالعه

Rosemary  درصد از افراد حداقل از یک نرم  30بود که

 (36افزار رسانه اجتماعی استفاده می کردند)

میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در دانشجویان در  

  Barat مطالعه حد متوسط می باشد که مشابه نتایج 

است که در آن میزان استفاده دانشجویان از شبکه های 

( همچنین نتایج 38اجتماعی در حد متوسط اعالم شد)

نشان داد که رابطه معنی داری بین میزان استفاده از شبکه 

های اجتماعی و وضعیت تحصیلی وجود نداشت که در 

ه جبررسی متون به مورد مشابهی برخورد نکردیم. این نتی

می تواند به دلیل فواید شبکه های اجتماعی مثل حضور در 

درصد از  54گروه های علمی و آموزشی باشد. همچنین 

دانشجویان  اظهار داشتند که حضور در شبکه های 

اجتماعی باعث افت تحصیلی آن ها شده است که مشابه 

نتایج مطالعاتی  بود که نشان دادند دانشجویانی که از فیس 

اده می کنند ساعات اندکی را به مطالعه می بوک استف

گذرانند که این می تواند تاثیر مضری بر عملکرد تحصیلی 

 (30شان بگذارد.) 
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نتایج نشان داد که رابطه معنی داری بین میزان استفاده   

از شبکه های اجتماعی و سن و جنس دانشجویان وجود 

ه داشت که مشابه نتایج مطالعه ای است که اظهار داشت

است که بین استفاده از شبکه های اجتماعی و اعتیاد به 

اینترنت با متغیرهای سن و جنس ارتباط معنی داری وجود 

 Kirschner ( اما با نتیجه مطالعه ی 38داشته است)

مغایرت داشت که در آن میزان استفاده از تلفن همراه در 

 (3زنان و مردان مشابه یکدیگر بود) 

درصد از دانشجویان از یک شبکه  54با توجه به نتایج 

درصد  5/34درصد از دو شبکه اجتماعی و  5/53اجتماعی، 

از سه شبکه اجتماعی استفاده می کردند که مشابه نتایج 

درصد  55مطالعه ای در ایاالت متحده بود که اظهار داشتند 

 8درصد از دو رسانه اجتماعی و  55از یک رسانه اجتماعی، 

درصد از سه یا چهار رسانه اجتماعی استفاده می 

درصد دانشجویان از  8/50(. نتایج نشان داد که 36کردند)

فیس بوک استفاده می کردند که این میزان کمتر از نتایج 

درصد افراد  53مطالعه ای در ایاالت متحده بود که در آن 

 ( 36از فیس بوک استفاده می کردند)

درصد از دانشجویان عنوان  15لعه بر اساس نتایج این مطا

کرده بودند که حضور در شبکه های اجتماعی باعث غفلت 

از کارهای دیگرشان شده بود. که با نتایج مطالعه ای دیگر 

درصد از افراد عنوان کرده  60تا حدودی مغایرت داشت که 

بودند با حضور در شبکه اجتماعی فیس بوک و فعالیت در 

ه روزانه آن ها و کارهای روزمره شان آن تغییراتی در برنام

 (.5ایجاد شده است)

درصد از دانشجویان عنوان کردند که حضور در شبکه  55

های اجتماعی باعث تغییر طرز فکر و اعتقادات آن ها شده 

است که با نتیجه ی مطالعه ای مشابه مغایرت داشت که 

عنوان کرده بود با افزایش میزان استفاده از فیس بوک، 

 (.33یت دینی دانشجویان ضعیف تر می شود)هو

با توجه به نکات ذکر شده، می توان دریافت که استفاده 

بیش از اندازه از شبکه های اجتماعی به دلیل جذابیتی که 

برای کاربران ایجاد می کنند، به آرامی آن ها را به خود 

معتاد می سازد و می تواند با توجه به آن ها، نیازهای روانی 

جانی آن ها را تامین نماید. این در حالی است که و هی

اجتماعی و  -اشتغال بیش از حد به اینترنت رشد روانی

هیجانی آن ها را به دلیل عدم تجارب معمول و گروهی با 

هم ساالن دچار اختالالت رفتاری و در خود فرو رفتگی می 

کند. بنابراین جایگزین نمودن شبکه های اجتماعی روی 

ه جای حضور و تعامل با افراد در دنیای واقعی، اینترنت ب

باعث خواهد شد که ارتباطات اجتماعی و عاطفی کاربران 

 رشد نیابد. 

  

نتیجه گیری 

میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در دانشجویان در حد 

متوسطی بود و هرچه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی 

بیشتر می شود با شدت ضعیف تری وضعیت تحصیلی بهتر 

می گردد و این همبستگی به لحاظ آماری معنی دار نبود. به 

 هنظر می رسد به دلیل گسترش ارتباطات میان فردی استفاد

از شبکه های اجتماعی برای دانشجویان رضایت مندی ایجاد 

کرده است و روز به روز کاربران آن ها در حال افزایش هستند. 

در نهایت پیشنهاد می شود که به منظور پیش گیری از 

اختالالت، مراکز دانشگاهی و آموزشی، خانواده ها و رسانه ها 

را کی را تدوین و اجدر این رابطه برنامه ریزی کالن و استراتژی

نمایند و فرهنگ استفاده صحیح از کامپیوتر، اینترنت، شبکه 

های اجتماعی و امکانات موجود در آن، جایگزین شیوه های 

غلط گردد.

 

 و تشکر تقدیر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

sj
.iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

27
 ]

 

                             7 / 10

http://rsj.iums.ac.ir/
http://rsj.iums.ac.ir/article-1-28-en.html


 ...و ارتباط آن با وضعیت تحصیلیبررسی وضعیت استفاده از شبکه های اجتماعی      33 

 

 Email:rsj@iums.ac.ir         9315 تابستان،  2، شماره  2مجله ره آورد سالمت    دوره 

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب معاونت تحقیقات 

و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایالم است. نویسندگان 

مقاله از معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایالم و 

کلیه کسانی که در این مطالعه شرکت کرده اند کمال 

 تشکر را دارند.
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Background and Objective: The aim of this study was survey of social networking usage 

and its relationship with the study status of students of Ilam universities 2015. 

Materials and Methods: In this cross-sectional study, 400 students of Ilam universities were 

selected by simple random sampling method. After data entrance to the SPSS software, the 

data were analyzed by Pearson correlation test, linear regression, ANOWA and chi-square 

test. 

Results: The use of social networking in 25.5% of students at a high level, 63.8% on average 

and 10.8 % were low and 11% of students at the high school situation, 76% on average and 

13 % as low. Between the use of social networks and there was no significant correlation 

between students' academic achievement (P>0.05). Between the use of social networks and 

student age, gender and occupation there was a significant relationship mother students 

(P<0.05). 

Conclusion: Direct correlation between the use of social networks and the students there, this 

correlation was incomplete and of low intensity. This means that the use of social networks is 

more intense than the lower educational status and this association was not significant. It seems 

that due to the expansion of interpersonal communication, use of social networks has created 

for student satisfaction and their users are increasing day by day. 

 

Key Words: Social Networks, study status, Students 
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