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Abstract 

 

Background and purpose: Nowadays, social networks are considered as the major 

communication tools in communities and throughout the world. This study aimed at investigating the pattern 

of social network use in medical students who will have important occupations in healthcare system. 

Materials and methods: This descriptive-analytical study was carried out in 715 medical 

students in Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 2018. Information on the frequency 

and pattern of social network use were collected and data were analyzed in SPSS V21. 

Results: The mean age of students was 21.59±2.7 years old and 711 students (99.4%) were 

engaged with social networks. The daily median use of social networks was 3 hours. The most common 

reason for using these networks were communication with friends (40.45%). The average hours of using these 

networks were significantly higher in single students compared with those of married ones (P <0.001). 

Conclusion: This study showed high rates of social network use among medical students. 

Considering the emergence of social networks in recent years and their potential risks, further researches 

are needed on other aspects affecting students' study and health status. 
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 ـدرانـــازنــــي مـكــــــزشــــوم پــــلJـــع ـــگاهـشــه دانــــلـــمج

 (241-221)   2931سال    اردیبهشت   271بيست و نهم   شماره دوره 

 247      2931، اردیبهشت  271 مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                       دوره بيست و نهم، شماره              

 گزارش کوتاه

استفاده از شبکه های اجتماعی در بررسی فراوانی و الگوی 
 دانشجویان پزشکی 

 
   1سید جابر موسوی

    2پردیس شکفته    

 3آمیندا امان الهی   

 چکیده
ترری  ابااههرای اهتبرادی سه  رام جام ره و جهرال تبر ی  های اجتماعی به یکی از مهمامروزه، شبکه و هدف: سابقه

هرای اجتمراعی سه بری  سانیرنویال یاشرکی اره میراو  مهرم و با ه ف ت یی  الگوی ا تفاسه از شبکهان . ای  ماال ه ش ه
 .اننام ش  ،حسا ی سه نظام  المت ایوه به عه ه خواهن  ساشت

ادالعات مرتبط  .نفر از سانینویال یاشکی  اهی شرات ارسن  517سه ای  ماال ه توصیفی تحلیلی  ها:مواد و روش
 افااهها واهس نرمساسه  پس وهی ش آهای اجتماعی برای تمامی سانینویال یاشکی گرسلگوی ا تفاسه از شبکهبا فراوانی و ا

 SPSS v21ش ه و موهس تنایه و تحلی  آماهی قراه گرفت. 

هرای اجتمراعی ( سه شربکهسهصر  4/55) سانیرنو 511 ال بوسه ا رت.  75/21±5/2میانگی   نی سانینویال  ها:یافته
هرا اهتبراب برا ترری  سییر  ا رتفاسه از ایر  شربکه. بیشبوس  اعت  3ها ان . میانه ا تفاسه هوزانه از ای  شبکهشتهعضویت سا
سانیرنویال منررس ساهی سه یدروه م نرهرا برها تفاسه از ای  شبکه  اعاتذار ش ه ا ت. میانگی  ( سهص  47/44) سو تال

 (.>441/4p)تر از سانینویال متاه  بوسه ا تبیش

های اجتماعی سه بی  سانینویال یاشکی بایی ا تفاسه از شبکه فراوانینیال از  ماال ه به دوه الی نتایج ای  استنتاج:
 ترربریش ماال رات از آل، اننام های اجتماعی و مخادرات احتمالی ا تفاسه بیش از ح با توجه به نوظهوه بوسل شبکه. ساهس

 .ه  حصی  و  المت سانینویال ضروهی به نظر میهای مختلف تاثیرگذاه آل بر تهوی جنبه
 

 شبکه های اجتماعی ، الگوی ا تفاسه، سانینویال یاشکی واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
های مبتنی برر و   یستم عام  یاجتماع یهاشبکه

بسریاه زیراسی سه حرال گسرتر  سه هستن  اه با  رعت 
 یمراعاجت هایاز شبکه فاسها ت شیافاا .(1)باشن جهال می

سهه گذشته ش ه ا رت و سه  یجهان  هیی  کیبه   یتب 

هرای شربکه .(2)ساسه ا رت رییرها تغ  نتی اتاهتباد شیوه

 هراسو تال و خرانواسه  یسه ااهش فاصله ب گرچه اجتماعی
ها مانن  قراهگرفت  سه آل یاثرات منفاما ان  امک ارسه

 ت،یم رض مخادرات ناخوا ته،  وء ا تفاسه، آزاه و اذ
و  یآ ال بره ادالعرات شخصر یس تر  ،ته ی رقت،  

 جوانال. (3)گرفته شوس  هیناس  یها نباآل ریگوقت  تیدب
 

 :j_mousavi@mazums.ac.ir E-mail                  سانیک ه یاشکی  ،جاسه فرح آباس 15ایلومتر  : اهی -سید جابر موسوی مولف مسئول:

 علوم یاشکی مازن هال،  اهی، ایرالانیک ه یاشکی، سانیگاه ا تاسیاه، گروه یاشکی اجتماعی، س .1
 ،  اهی، ایرالسانیک ه یاشکی، سانیگاه علوم یاشکی مازن هال . سانینوی یاشکی،2
 آوا  المت، تهرال، ایرال ااهآفرینال . متخصص یاشکی اجتماعی، مو سه3

 : 13/12/1355تاهیخ تصویب :            3/14/1355:تاهیخ اهجاع جهت اصالحات             2/14/1355 تاهیخ سهیافت 
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 2931، اردیبهشت  271دوره بيست و نهم، شماره                     علوم پزشكي مازندران                                                    مجله دانشگاه       241

 انر ،رفتهیگذشته یذ یهااز نس  ترشیب اهیها ها بستی ا  یا

 یاجتماع یانن  و زن گیبا همسایل خوس اهتباب برقراه م

مسرت    سه عی  حرالها گذاهن . آلیم شیخوس ها به نما

 (.4-6)هسرتن  هراای  شبکهآوه به اسیتاع یابتال به هفتاهها

 اننر یمیاهات م یسه مکالمات مناز اهییهاآل اولب

 نهیشون  و سه نتییا خگو مهم نامنا ب  طیسه شرا یحت

اضرارا ،  ،یخوابیب ،یلیتحص فیعملکرس ض هیسک 

 ،یی نامنا ربعراسات ورذا ،ع م تمراا، اختالل خوهسل

نامنا رب سه  یت رامالت اجتمراع و از حر  شیب یخستگ

هررای بررا ییرر ایش شرربکه. (5-14)ابرر یهررا افرراایش مرریآل

ها بخش ج ایی نایرذیری اجتماعی، ا تفاسه از ای  شبکه

از زن گی بسیاهی از سانینویال ش ه ا ت اره برر هوی 

الیه جوانب زن گی سانینویی، از جمله میاال ماال ه و 

. (11،12)ها تأثیر مستقیم ساشته ا رتعملکرس تحصیلی آل

 ریتررأث الیسانیررنو آمروز ایفیررت برر  یعوامر  مت رر س

یال، توال به    سانیرنویها مآل الیگذاه ا ت اه از م

ا رتاس و   یو نحروه اهتبراب بر یریاسگیر ربک  ،تیجنس

هرای شربکهاز زمال ظهوه  .(13-11)ارساشاهه یال سانینو

و  Pasekاز جملررره  مت ررر سی لنظررررا صررراحب اجتمررراعی

سه  ماال ره و همکاهال بره Roblyer چنی و هم همکاهال

 .(15،24)ان یرساخته آل سه اموه آموزشی ا تفاسه ازینه زم

هرای ان  اه شربکهه ی ه گرال به ای  نتینه ای  یژوهش

تفکررر انتقرراسی  و ینترنترریا اجتمرراعی از دریررز ابااههررای

گروهی و حر  مسرأله ها  گروهی، یاسگیری یروژه محوه

بررا  و همکرراهال، Christine. سه ماال رره اننرر تقویررت مرری

هررای اجتمرراعی سه آمرروز  تفاسه از ه ررانها رر عنرروال

نتینره س رت یافتنر  اره بره اراهگیری  یاشکی، بره ایر 

توان  موجب بهبوس سانش، نگر  می های اجتماعیشبکه

از  یساشرت  بررآوهس (.21)نوشرتاهی شروس هرایو مهاهت

و  الیسانیرنو الیرسه م ی اجتمراعیهرانفوذ شربکه االیم

ها جهرت شبکه  یز اا تفاسه ا یبا الگو ییآشنا  یچنهم

بره نظرر  یضرروه ،یآتر یآموزشر یهرایگرذاها تی 

متول اننام ش ه  یبا توجه به بره   یه  . عالوه بر ایم

سه هابارره بررا  نررهیزم  یررسه ا جررام یماال رره  انررولتررا 

ایرال اه وظایف حساس و خایرری  ییاشک الیسانینو

سه قبال حفظ  المت جام ه برر عهر ه خواهنر  ساشرت، 

به بره ی فراوانی و الگوی  ماال های   .ه ا تاننام نی 

هرای اجتمراعی سه سانیرنویال یاشرکی ا تفاسه از شبکه

 یرسازس.سانیگاه علوم یاشکی مازن هال می
 

 هامواد و روش
بروسه و جام ره  تحلیلی -یفیماال ه از نوع توص  یا

  یسه حال تحص ییاشک الیسانینو یها تمام آل یآماه

از سانیرگاه علروم یاشرکی  یه را یسه سانیک ه یاشرک

 ت  اس سانینویالسهن . یم  یتیک 1355مازن هال سه ال 

 سانیرنو 524یاشکی شاو  به تحصی  سه ای  سانیرگاه 

ادالعررات شررام  فرررم ثبررت  یگرررسآوه ابررااه .باشرر مرری

و  اننرام شر ه مترول یبر ا اس بره  ادالعاتی ا ت اه

نظریم ت نرهیزم  یرصاحب نظر سه ا  یا ات ینظر ااهشنا 

بره  لوتیسو مرحله به صوهت یرا یفرم د  ی. اش ه ا ت

اصرالحات یزم ه ا رت. ساسه شر  ییاشک یسانینو 24

ه و یایایی و هوایی آل بره اثبرات اننام ش دی سو مرحله 

 کیاول مربوب به میخصات سموگراف بخشه ی ه ا ت. 

سانیررنویال  (وضرر یت تاهرر  ،تیجنسرر  رر ،ماننرر : )

الگوی مربوب به ام   وایت ش ایباش . قسمت سوم نیم

 ینام شبکه اجتماعمانن : ) یاجتماع یهاا تفاسه از شبکه

 و سف اتی  اعات االیم ت،یعضو م ت ت،یعضو یساها

انرر  و یهررا ارراه مررشرربکه  یررسه هوز بررا اسانیررنو ارره 

 .باش ی( می اجتماعیهاا تفاسه از شبکه  یسی  یترمهم

اهنگی برا ضم  هم ی ، محققگرسآوهی ادالعات جهت

حاضر  سه االس سهس سانینوم اونت محترم آموزشی 

یزم  حاتیاهر اف دررح، توضر سقیز و ضم  اهائه هش 

هرا اهائره سه خصوص محرمانه مان ل ادالعرات ها بره آل

قرراه ساسه  الیسانیرنو اهیرهرا سه اختفررم.  رپس نموسن 

ی  روایت گرو  فرم محقرز یا رخیتکم  ی. سه حش ن 

سه مقراد   .یال ساشرتن ، بروسه ا رتاحتمالی اه سانینو

بایتر یاشکی اره برالینی بروسه و سانیرنویال عمر تا سه 

 عرصه الینیک و بیماه تال حضوه ساهن ، محقز شخصا بره
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 و همکاران جابر موسوی سید     
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 گزارش کوتاه

 یآوهو جمر   ییس از تکمای  مرااا مراج ه نموسه ا ت. 

 یافرااه آمراهس رت آمر ه واهس نررمه ها، ادالعات بفرم

SPSS و   یانگیرمی مرارااز شراخص  .شر  21 شیرایو

ی امری هاساسه فیجهت توص اهیانحراف م ی یراان گ

ا رتفاسه  های ایفریو سهص  فراوانی برای توصیف ساسه

 یتر یآماه یهالاز آزموجهت تحلی  آماهی نتایج . ش 

 ا تفاسه ش . ر ولیی یهمبستگ بیضر ی،مستق ، مرب  اا

 سه نظر گرفته ش . ساهیم ن 47/4تر از ام pمقاسیر 
 

 و بحث یافته ها
سانیرنو  524سه منمروع ادالعرات  ماال رهسه ای  

فررم بره علرت نراقص بروسل از ماال ره  7گرسآوهی ش . 

 رال  75/21 ± 5/2حذف ش . میانگی   نی سانینویال 

 رال( و میانره  رنی  44 ال و بییینه     15)امینه    

 باش . جنسریت مننرد سه سانیرنویال والرب ال می 15

سانیررنوی یاشررکی  511وسه ا ررت. سهصرر ( برر 2/76)

هررا عضررویت ساشررتن  و ( سه ایرر  شرربکهسهصرر  44/55)

  ال بوسه ا ت. بی  مر ت 12ح ااثر م ت زمال عضویت 

های اجتماعی بر حسب  ال، میرانگی  عضویت سه شبکه

آماهی و سف ات ا تفاسه سه هوز با    سانینویال اهتباب 

ارره  تی(. هررر چنرر  سف ررا<47/4pساهی میرراه ه نیرر )یم نرر

های اجتماعی ا رتفاسه سانینویال منرس سه هوز از شبکه

 ( نسرربت برره سانیررنویال متاهرر 52/2±15/4اننرر )مرری

 ترر نبروسه ا رتساهی بیشیصوهت م ن( به13/4±55/2)

(47/4p>اما میانگی   اعات ا تفاسه سانینویال منررس ) 

( از ای  شبکه ها سه مقایسره برا سانیرنویال 44/2±15/3)

 ترر ا رتساهی بریشی( به شک  م نر24/2±75/1متاه )

(441/4p<میال شبکه .)،تلگرام و  های اجتماعی مختلف

تری  اعضا ها ساها بوسه ان . میانگی  زمال اینستاگرام بیش

)میانه   اعت سه هوز 11/3±42/2ها ا تفاسه از ای  شبکه

 براه سه هوز 5/2±15/4( و میانگی  سف ات ا تفاسه 3برابر 

تری  سیی  ا تفاسه از ای  ( بوسه ا ت. بیش3ر )میانه براب

هرا سه سانیرنویال یاشرکی بره ترتیرب عباهتنر  از: شبکه

 (،سهصر  5/31(،  رگرمی)سهص  47/44اهتباب با سو تال )

 ( ویافت  سو تال ج ی سهص  6/23) یاسگیری و آموز 

( بوسه ا ت. میرانگی   راعات ا رتفاسه از ایر  سهص  4)

  اعت( و سه سانیرنویال 54/2) ال یسرها سه سانینویشبکه

تفاوت  اعت( بوسه ا ت اه از نظر آماهی  24/3) سختر

(. برا ایر  وجروس میرانگی  p>47/4) سی ه نی  یساهیم ن

 (=445/4p) هرای اجتمراعی سه هوزسف ات ا تفاسه از شربکه

هررای اجتمرراعی سه و مرر ت زمررال عضررویت سه شرربکه

( =42/4p) تریشساهی بیصوهت م نسانینویال سختر به

 (.1)ج ول شماهه بوسه ا ت
 

 اعات ا رتفاسه، سف رات ا رتفاسه و مر ت میانگی   :1جدول شماره 

 نینویال یاشکیزمال عضویت سه شبکه های اجتماعی سه سا
 

 
 T سختر یسر

  ام 

 م نی ساهی

 22/4 -52/1 24/3±51/1 54/2 ±45/2 میانگی   اعات ا تفاسه از شبکه های اجتماعی سه هوز

 445/4 -62/4 53/2±16/4 11/2±52/4 میانگی  سف ات ا تفاسه از شبکه های اجتماعی  سه هوز

 42/4 3/2 56/3±2/2 4/3±11/1 میانگی  م ت زمال عضویت سه شبکه های اجتماعی) ال(

 

تری  سلی  ا رتفاسه از بیش نتایج ماال ه نیال ساس اه

 اجتمراعی منرازی اهتبراب برا سو رتال بروسه شبکه هرای

و  (2445) و همکرررراهال Pempek. سه ماال رررره ا ررررت

( به عنوال سو  ماال ره 2445و همکاهال ) Boydچنی  هم

تنربیات سانینویال سه ا تفاسه  سه زمینه بره یخاهجی 

چنری  ماال رات جواسنیرا و اجتمراعی و هرمهای از شبکه

 ( به عنروال2417) همکاهالو  سا تانی( و 2413همکاهال )

 اه اهتبادرات برا سو رتال ش  میخص سو ماال ه ساخلی

هرا بروسه شربکهای  سانینویال از  تری  سلی  ا تفاسهمهم

خروانی از ای  لحاظ با نتایج ماال ه انونی هرم ا ت، اه

های میانگی  م ت زمال عضویت سه شبکه. (22-27)ساهس

چنری  سف رات ا رتفاسه از آل بره صروهت اجتماعی و هم

بیش از سانیرنویال یسرر ساهی سه سانینویال سختر یم ن

و  Mazmanبر خالف یژوهش  تفاوت  یاه ا بوسه ا ت

. (26)ساه بوسه ا رتیم ن یاز نظر آماه( 2411) همکاهال

عرادفی هرای توانر  ناشری از حسا ریتای  موضوع مری

 از خرانواسه یمرتبط با سوه چنی  مسائ و هم تر سخترالبیش

هتباب مستقیم با سانیگاه و امانن   و وهوس به محیط ج ی 

 باتوجره بره)سه محیط فرهنگی ایوه ایرال(  جنس مخالف
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 (.25)ترر سه فضرراهای منرازی باشرر اررم هرایمحر وسیت

 ترر ازدوه اه از نتایج یی ا ت سانینویال متاهر  ارمهمال

انن  های اجتماعی ا تفاسه میسانینویال منرس از شبکه

هلی  هرای اجتمراعی متراتوان  به سلیر  مسروولیتاه می

باش . سانینوی متاه  به سلیر  ت هر ی اره بره خرانواسه 

ساشته و مسوولیتی اه سه قبال همسر خوس بر عه ه ساهس، 

 .ان تر ا تفاسه میهای اجتماعی اماز شبکه

 گیرریبره انر ازهتروال ای  ماال ه مری از نقاب قوت

سه هررای اجتمرراعی از شرربکه ا ررتفاسه فراوانرری و الگرروی

 .اشرراهه ارررس ا حنررم نمونرره بررایسانیررنویال یاشررکی برر

محرر وسیت اصررلی ایرر  ماال رره سشررواهی س تر رری برره 

)برا توجره بره حضروه سه  سانینویال سه مقراد  مختلرف

های گوناگول اعم از سانیک ه یاشکی، بیماه تال عرصه

و سهمانگاه( بوسه اه با ییگیری مستمر منریال درح قاب  

ا رتفاسه  از ماال ره نیرال   یا جینتا یباوه الاننام ش . 

 الیسانیرنو  یسه بر یاجتمراع یهرااز شربکه بسیاه زیراس

بریش از ا رتفاسه و تب رات ساهس اه با توجه به آثراه یاشکی 

 ری را یبر هو ترشیب یهایژوهش اننام ،هاشبکهای  از ح  

 -الی المت سانینو و یآل بر زن گ رگذاهیتاث یهاجنبه

ال بررایخص سانیررنویال یاشررکی ارره سه آینرر ه حافظرر

 .ه  ینظر مه ب یضروه - المت جام ه خواهن  بوس 
 

 سپاسگزاری
 ایرر  مقالرره حاصرر  یایررال نامرره سانیررنوی یاشررکی 

بره ری فراوانری و  "خانم یرسیس شکفته تحرت عنروال 

الگوی ا تفاسه از شربکه هرای اجتمراعی سه سانیرنویال 

و ارر  اخررال   2155بررا ارر  ثبررت  "یاشررکی  رراهی 

Ir.mazums.rec.1397.2199 باشرر  ارره بررا حمایررت مرری

م اونررت محترررم تحقیقررات و فنرراوهی سانیررگاه علرروم 

 یاشکی مازن هال اجرا ش ه ا ت.
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