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Abstract
Objective (s): Internet addiction as a new phenomenon in the young generation, especially in students, has led to a lack of
attention to physical and mental health, reduced quality of life, sleep and educational problems. Also, self-efficacy as a
personality trait that can play a role in Internet addiction. The purpose of this study was to compare self-efficacy, quality of life
and sleep quality of medical students with and without internet addiction.
Methods: The present study was a cross-sectional study. The study population was all students of Tehran University of
Medical Sciences in academic year 2019-2020. Using the stratified random sampling method, 300 students (115 men and 185
women) were selected as the samples. The Young internet addiction questionnaire, the short form health survey (SF-36), the
Sherer self-efficacy beliefs questionnaire, and the Pittsburgh Sleep Quality questionnaire were used to collect data Multivariate
analysis of variance used to analyze the data.
Results: In all 300 medical and dental students aged 18 to 39 years participated in the study. Multivariate analysis of variance,
showed that there was a significant difference between quality of life (P< 0/001), self-efficacy (P< 0/001) and sleep quality (P<
0/001) of among students with and without internet addiction.
Conclusion: The findings confirmed that the internet addicted users had lower quality of life, lower sleep quality and lower
self-efficacy, than regular users.
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مقایسه خودکارآمدی ،کیفیت زندگی و کیفیت خواب دانشجویان پزشکی با اعتیاد و بدون اعتیاد اینترنتی

چکیده

مواد و روش کار :پژوشش حاضر از نوع مقطعی و به روش توصییی -تحلیلی انجام شد .جامعه آماری آن کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهاران در
سال تحصیلی  1398 -99بودند که با استیاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای 115( 300 ،مرد و  185زن) نیر به عنوان نمونه انتخاب شادند .بارای
جمعآوری دادهشای پژوشش از پرسشنامهشای اعتیاد به اینترنت یانگ ،کیییت زندگی ( ،)SF-36خودکارآمدی شرر و کیییت خواب پیتزبورگ و بهمنظاور
تحلیل آماری دادهشا از روششای تحلیل واریانس چندمتغیری استیاده شد.
یافتهها :در پژوشش حاضر 300 ،دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی با دامنه سنی  18تا  39سال شارکت داشاتند40( .نیار باا و 60نیار بادون اعتیااد باه
اینترنت) تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین کیییت زندگی ( ،)p<0/001خودکارآمدی ( )p<0/001و کیییت خواب ( )p<0/001کاربران باا
اعتیاد و بدون اعتیاد به اینترنت تیاوت معنادار وجود دارد.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج پژوشش حاضر میتوان گیت که کاربران معتاد به اینترنت از کیییت زندگی ،کیییت خواب و خودکارآمدی پایینتری نسابت
به کاربران عادی برخوردارند.

] [ DOR: 20.1001.1.16807626.1401.21.2.5.9

مقدمه :اعتیاد به اینترنت به عنوان یك آسیب نوپدید در نسل جوان و بهویژه در دانشجویان سبب بیتوجهی به سالمت جسمی و روانی ،کااشش کیییات
زندگی ،مشکالت خواب و مشکالت تحصیلی شده است .شمچنین ،خودکارآمدی به عنوان یکی از ویژگیشای شخصیتی میتواند در اعتیاد با اینترنت نقش
داشته باشد .شدف از پژوشش حاضر ،مقایسه خودکارآمدی ،کیییت زندگی و کیییت خواب دانشجویان پزشکی با اعتیاد و بدون اعتیاد اینترنتی بود.

واژگان کلیدی :اعتیاد به اینترنت ،خودکارآمدی ،کیییت زندگی ،کیییت خواب
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در قرن  ،21زندگی روزمره بسیاری از افراد وابسته باه شابکهشاای
اجتماعی است] .[1وابستگی به اینترنت و شیوع آن در بین جوانان
و بهخصوص دانشجویان موضاوعی اسات کاه در ساالشاای اخیار
شمانند وابستگی به مواد مخدر بهمنزله بحرانای جادی در زنادگی
فردی و اجتماعی آنشا موردبحث قرار گرفتاه اسات ] .[2اساتیاده
زیاد از اینترنت باا عنااوینی از قبیال وابساتگی رفتااری اینترنات،
استیاده مرضی از اینترنت ،سوءاستیاده از اینترنت و اختالل اعتیاد
به اینترنت معرفی میشود .پژوشششای مختلف ،شیوع اعتیااد باه
اینترنت را از  3تا  20درصد گزارش کردهاند ] .[3میهوم اعتیاد باه
اینترنت برای اولین بار توسط یانگ مطرح شد .وی معتقد است که
فرد معتاد به اینترنت کسی است که دستکم  38ساعت در شیته
یا  8ساعت در روز ،وقت خود را صارف اساتیاده از اینترنات کناد
] .[4متخصصان حوزه اعتیادشای رفتاری ،شش ویژگی برای اعتیاد
به اینترنت در نظر گرفتهاند که شامل برجستگی (تیکار داممای در
خصوص یك رفتار) ،تغییرات خلقی (بهبود خلق در اثر اساتیاده از
اینترنت) ،تحمل (افازایش فعالیات باهمنظاور رسایدن باه ساط
رضایت قبل) ،نشانهشای ترک (مثل عصبیشدن در نبود اینترنات)،
عود (بازگشت به حالاتشاای گذشاته پاس از ناکاامی یاا کااشش
فعالیتشای اینترنتی) و تعارض (مشکالت بینفردی در اثر استیاده
شدید از اینترنت) میباشند ].[5
یکی از متغیرشایی که رابطه آن با اعتیاد به اینترنات در پاژوشش-
شااای مختلااف موردبررس ای قاارار گرفتااه اساات ،کیییاات زناادگی
است] .[5سازمان سالمت جهان ،کیییت زندگی را باهعناوان درک
شخصی افاراد از جایگاششاان در زنادگی در بساتری از فرشناگ و
ارزششایی میداند که افراد با آنشا زندگی مایکنناد و باه دنباال
اشااداف ،انتظااارات و اسااتانداردشای زناادگی خااویش شسااتند ].[6
برخی اندیشمندان ،کیییت زنادگی را باا دیادگاشی عینای (مثال
سالمت جسمی و شارایط اجتمااعی) و برخای آنرا باا دیادگاشی
ذشنی (رضایت فرد) بیان میکنناد ][7؛ اماا در دیادگاه کالنگار،
نظریهپردازان ،کیییت زندگی را پدیدهای چندوجهی در نظار مای-
گیرند که شر دو دیدگاه عینی و ذشنی را در بردارد] .[8بار اسااس
نتایج تحقیقات ،اگرچه اینترنت ،کیییت زندگی و بهزیستی افراد را
ارتقا میدشد؛ اما استیاده بیشازاندازه از آن ،پیامدشای نامطلوبی بر
سالمت روان خواشد داشت .در این راستا ،نتایج پژوشششاا حااکی
از آن است که بین عالمام روانپزشاکی مثال اساترس ،اضاطراب،
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افسردگی ،افکار خودکشی ،وسواس و غیره باا اعتیااد باه اینترنات
رابطه معنادار وجود دارد ] .[9شمچنین ،نتاایج پاژوشش ماممون و
شمکاران در بین دانشجویان نشانگر این بود که اعتیاد باه اینترنات
با تمام جنبهشای کیییت زندگی مرتبط با سالمتی (ابعاد جسامی،
روانی ،اجتماعی و محیطی) در دانشاجویان رابطاه منیای معناادار
دارد].[10
کیییت خواب ،از دیگر متغیرشایی اسات کاه در حاوزه اعتیااد باه
اینترنت موردتوجه قرار گرفتاه اسات .کیییات خاواب یاك ساازه
بالینی بسیار مهم است؛ اما پدیدهای پیچیده است کاه تعریاف آن
دشااوار و ساانجش آن ذشناای اساات و بااه عبااارتی ،بااهصااورت
آزمایشاگاشی قابال اناادازهگیاری نیساات ] .[11کیییات خااواب از
شاخصشای ذشنی مربوط به چگونگی تجربه خواب ،مانناد میازان
رضایتمندی از خواب و احساس پس از برخاستن از خاواب تامثیر
میپذیرد ] .[12شمچنین ،مشکالت خواب میتواند سبب افازایش
اختالالت روحی و روانی ،کاشش سالمت عمومی ،کااشش عملکارد
شناختی ،اختالل در فرآیند یادگیری ،خساتگی ،مشاکل در انجاام
وظایف شغلی و تحصیلی و ناراحتیشاای جسامی شاده و کیییات
زندگی فرد را کاشش دشاد ] .[13نتاایج پاژوشششاا حااکی از آن
است که اعتیاد به اینترنت با کیییت خواب رابطاه منیای معناادار
دارد و احتمال وجود مشکالت خواب در افاراد معتااد باه اینترنات
بسیار زیاد است ].[14 ،15
دیگر متغیر مورد بررسای در ایان پاژوشش ،خودکارآمادی اسات.
خودکارآمدی در نظریهی بندورا مطرح گردیاد و به معنی اطمینان
و باور فرد نسبت به تواناییشای خود در کنترل افکار ،احسااسشاا،
فعالیااتشااا و نیز عملکرد مؤثر او در موقعیااتشااای استرسزاست.
خودکارآمدی بااااهعنااااوان یك متغیر شخصیتی ،نقش مهمی در
رویارویی فرد با مسااامل زندگی دارد ] [16و بااهعنااوان یك ویژگی
شخصیتی پیشبینیکننااده ماایتوانااد در موقعیتشای تحصیلی و
آموزشی ،عاملی مؤثر باشد ] .[17سط خودکارآمادی افاراد مای-
تواند تعیینکننده آسیبپذیری افاراد در برابار اخاتالالت مختلاف
ازجمله اعتیاد به اینترنات باشاد .نتاایج پاژوشش بارت و ماشامیاد
نشاندشنده این بود که خودکارآمدی میتواند اعتیاد به اینترنت را
پیشبینی کند].[18
با توجه به روند روبهرشد اعتیاد به اینترنت بهعناوان یاك آسایب
نوپدید در نسل جوان و بهویژه در دانشاجویان و پیامادشای منیای
آن مانند بیتوجهی به ساالمت جسامی و روانای خاود ،مشاکالت
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در پژوشش حاضر 185 ،دانشجوی دختار و  115دانشاجوی پسار و
درمجموع  300نیر شرکت داشتند )%63/66( 191 .از افاراد نموناه،
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پژوشش حاضر از ناوع مقطعای (توصاییی -تحلیلای) باود .جامعاه
آماری آن کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشاکی تهاران در ساال
تحصیلی  1398 -99بودند کاه باا اساتیاده از روش نموناهگیاری
تصادفی طبقهای 115( 300 ،مرد و  185زن) نیر به عنوان نموناه
انتخاب شدند .انتخاب نمونه متناسب با جنسیت و ساال تحصایلی
انجام گرفت .با توجه باه اینکاه در حادود  60درصاد دانشاجویان
پزشکی را زنان و  40درصد را مردان تشکیل میدادند در انتخااب
نموناه نیاز ایان مسارله رعایات گردیاد .در پاژوشش حاضار 300
دانشجوی دختر و پسر رشتهشای پزشکی و دندانپزشکی (سال اول
تا پنجم دکتری عمومی) به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی
قرار گرفتناد .جماعآوری اطالعاات از طریاق پرسشانامه و تحات
نظارت افرادی آگااه و آماوزشدیاده توساط محقاق و باه صاورت
مراجعه حضاوری در دانشاکدهشاا انجاام گرفات .در ابتادا اشاداف
مطالعه برای دانشجویان تشری شد و در ادامه ،توضایحات الزم در
خصااوص محرمانااه بااودن اطالعااات ،داوطلبانااه بااودن شاارکت در
پژوشش ،اجازه خروج از مطالعه در شار مرحلاه از تحقیاق و ساایر
حقوق افراد مشارکتکننده به آنشا ارامه گردید .با توجه باه تعاداد
باالی پرسشنامهشا ،به افراد چند روز فرصت داده شد تا با دقت باه
پرسشنامهشا پاسخ دشناد .بارای جماعآوری دادهشاا از پرسشانامه
استیاده شد و دادهشای بهدستآمده توسط نارمافازار ( Spssورژن
 22و  )p>0/01و با استیاده از روش تحلیل واریانس چنادمتغیری
تحلیل شدند .چهار پرسشانامه جهات گاردآوری اطالعاات ماورد
استیاده قرار گرفت:
 -1پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ :ایان پرسشانامه شاامل 20
گویه و با مقیاس پنجدرجهای لیکرت از  1تا  5نمرهگذاری میشود
و دامنه نمرات بین حداقل 20 ،و حداکثر 100 ،است .نقطاه بارش
به این صورت است که نمره  20تا  ،49نشاندشناده کااربر عاادی،
 50تا  ،79کاربر در معرض خطار و  80تاا  ،100کااربر معتااد باه
اینترنت است .این پرسشانامه در ساال  1383توساط اورناگ باه
فارساای ترجمااه شااده اساات ] .[19گنجاای و شمکاااران ] [20در
پژوششاای بااا نمونااه دانشااجویان دوره کارشناساای ،ضااریب آلیااای
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کرونباخ را  0/84گزارش نمودند .در پژوشش حاضر ،ضریب پایاایی
پرسشنامه با روش آلیای کرونباخ 0/81 ،به دست آمد.
 -2پرسشاانامه خودکارآماادی عمااومی شاارر و شمکاااران :این مقیاس
دارای  17گویه است و برحسب مقیاس لیکرت ( 1تاا  )5نمارهگاذاری
میشاود .بااالترین نماره 85 ،و پاایینتارین نماره 17 ،اسات .شارر و
شمکاران ،اعتبار این پرسشنامه را از طریق آلیای کرونبااخ 0/86 ،ذکار
کردهاند .این مقیاس توسط براتی ترجمه شد .وی در پژوششی ،ضاریب
پایایی این مقیاس را از طریاق روش دونیماه کاردن گااتمن و آلیاای
کرونباخ ،بهترتیب  0/76و  0/79گزارش نمود ].[21
 -3پرسشنامه کیییت زندگی ( :)SF-36این پرسشانامه شاامل 8
زیرمقیاس است :عملکرد جسامی ،محادودیت جسامی در اییاای
نقش ،درد بدنی ،سالمت عماومی و محادودیت عااطیی در اییاای
نقش ،انرژی و نشاط ،سالمت روان و عملکرد اجتماعی .نحوه نمره-
گذاری شر زیرمقیاس باه صاورت مجازا و بار اسااس دساتورالعمل
آزمون بین  0تا  100متغیر است که نماره صایر ،بادترین و نماره
 100بهترین وضعیت را در مقیاس مورد نظر گزارش میکند .ایان
پرسشاانامه در سااال  1384در ایااران ترجمااه و اعتباریااابی شااد و
پایایی و روایی آن نشان داد که بهجز زیرمقیاس نشاط (باا ضاریب
پایاایی  ،)0/65ساایر زیرمقیااسشااا از حاداقل ضارایب پایااایی در
محدوده  0/77تا  0/90برخوردارند ].[23 ،22
 -4پرسشنامه کیییت خاواب پیتزباورگ :دارای  18گویاه باوده و
نگرش افاراد پیراماون کیییات خاواب در چهاار شیتاه گذشاته را
بررسی میکند .این پرسشنامه 7 ،زیرمقیاس دارد که عبارتاناد از:
توصیف کلی فرد از کیییت خواب ،تمخیر در به خواب رفتن ،طاول
مدت خواب میید ،کیایت خواب ،اختاللشای خواب ،میازان داروی
خوابآور مصرفی و عملکرد صبحگاشی که شر مقیااس ،نمارهای از
صیر تا سه میگیرد .در انتها نمرهشای شمه مؤلیاهشاا بااشم جماع
شده و به یك نمره کلی تبدیل میشود (حداقل  0و حاداکثر .)21
نمره باال در شر مؤلیه و یا در نمره کلی نشاندشنده کیییت خاواب
نامناساب اسات [ .]24ایان پرسشاانامه در ایاران توساط فرشاای و
شمکاران [ [25شنجاریابی شاد کاه حساسایت ،ویژگای و آلیاای
کرونباخ این پرسشنامه به ترتیاب  0/72 ،0/77و  0/98باه دسات
آمد.
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دانشااجوی پزشااکی (سااال اول تااا پاانجم) و  )%36/34( 109نیاار
دانشجوی دندانپزشکی (سال اول تا پانجم) بودناد)%78/33( 234 .
نیر از دانشجویان ،سااکن خوابگااه )%15/34( 46 ،نیار باومی و 19
( )%6/33نیر در خارج از خوابگاه سکونت داشتند )%17/33( 52 .نیر
از افراد نمونه پژوشش ،دانشجوی سال اول )%23( 69 ،نیر سال دوم،
 )%22/33( 67نیار ساال ساوم )%21( 63 ،نیار ساال چهااارم و 49
( )%16/34نیر نیز دانشجوی سال پنجم بودند )%79/45( 147 .نیار
از دختران دانشجو ،مجرد و  )%20/55( 38نیار آنشاا متمشال و 92
( )%80نیر از دانشجویان پسر ،مجارد و  23نیار ( )%20نیاز متمشال
شستند .دامنه سنی دانشجویان مرد ،بین  18تا  39سال و میاانگین
سنی آنان برابر با  24/81سال (انحراف معیاار  )2/66و دامناه سانی
زنان بین  18تا  37سال و میانگین سنی آنان  23/06سال (انحاراف
معیار  )2/43بود .با توجه به دادهشای به دست آماده از پرسشانامه
اعتیاد به اینترنت یاناگ 96 ،نیار ( )%32از افاراد شارکتکنناده در
پژوشش را دانشجویان کاربر عادی اینترنات تشاکیل مایدشناد کاه
نمرات بین  20تا  49باه دسات آوردهاناد؛  146نیار از دانشاجویان
( )% 48/66کاااربر در معاارض خطاار اعتیاااد بااا نماارات  50تااا  79و
درنهایت 58 ،نیر ( )%19/34کاربر معتاد به اینترنت با نمرات  79تاا
 100شستند .جادول  ،1میاانگین و انحاراف اساتاندارد متغیرشاای
کیییت خواب ،خودکارآمدی و زیر مقیاس شای کیییات زنادگی باه
تیکیك سه گروه از کاربران عادی ،در معرض خطر اعتیاد و معتاد به
اینترنت را نشان میدشد.
شمان گونه که در جادول  1مالحظاه مایگاردد در متغیار کیییات
خواب ،باالترین میانگین مربوط به گروه کاربران معتااد باه اینترنات
( )8/89است که در مقایسه با گروه کاربر در معرض خطار( )7/43و
( ،)4/22نشاندشنده مشکالت خواب بیشتر و کیییت خواب پایینتر
این گروه میباشد .در متغیر خودکارآمدی نیز ،گروه کاربران عادی با
میانگین  ،68/20بیشترین مقدار خودکارآمادی را در مقایساه باا دو
گروه دیگر نشان مایدشناد .شمچناین ،در تماامی زیرمقیااسشاای
متغیر کیییت زندگی ،گروه کاربران عادی ،بااالترین میاانگین را دارا
میباشند و پس از آن ،گروه در معرض خطر اعتیاد و گروه معتاد باه
اینترنت قرار دارند.
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بااا توجااه بااه اینکااه نرمااال بااودن دادهشااا و شمگناای واریااانس از
پیشفرض شای اصالی تحلیال واریاانس اسات ،قبال از اراماه نتاایج
تحلیلشا ،از آزمون کولموگروفاسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن و
از آزمون لون برای بررسای فارض براباری واریاانس خطاای متغیار
وابسته استیاده شد .با توجه باه مقاادیر حاصال از آمااره  Zآزماون
کولموگروف اسمیرنوف (حداقل  0/631در سط معنایداری 0/298
برای زیرمقیااس مشاکالت روحای و عااطیی و حاداکثر  0/849در
سط معنیداری  0/528برای متغیر کیییت خواب) و شمچناین باا
در نظر گرفتن اینکه شیچیك از نسبتشاای Fلاون باه دسات آماده
(حداقل  0/286در سط معنایداری  0/752بارای زیرمقیااس درد
بدنی و حداکثر  1/65در سط معنیداری  0/118بارای زیرمقیااس
انرژی و نشاط) معنیدار نشاده اسات و تماامی ساطوح معنایداری
بزرگتر از  0/05شستند؛ لذا میروضه نرماال باودن دادهشاا و فارض
برابری واریانس گروهشا برقرار اسات و درنتیجاه ،اساتیاده از تحلیال
واریانس بالمانع است .بر اساس نتایج جدول  ،2شر سه شاخص آماره
مالک آزمون در ماورد تیااوت ساه گاروه از نظار متغیرشاای ماورد
مطالعه یعنی کیییت خاواب ،خودکارآمادی و کیییات زنادگی و در
سط  0/001معنیدار شده است .این یافتاه باه ایان معناسات کاه
گروه شا حداقل در یکی از متغیرشا تیاوت معنادار دارند .در جدول ،3
جزمیات تیاوت بین گروهشا ارامه شده است .بر این اساس ،گروهشاا در
تمام متغیرشا تیاوت معناداری از شم دارند .برای مشخص شدن ایان
موضوع که تیاوتشاا باین کادام گاروهشاا اسات از آزماون تعقیبای
بون فرونی استیاده شد که نتایج آن در جادول  4اراماه شاده اسات.
نتایج تحلیل در جدول  4حاکی از آن است که در شمه متغیرشا بین
سه گروه تیاوت معنادار وجاود دارد؛ باه ایان ترتیاب کاه میاانگین
نماارات گااروه کاااربران عااادی در شاار سااه متغیاار کیییاات خااواب،
خودکارآمادی و کیییاات زنادگی (شااامل زیرمقیااسشااای عملکاارد
جسمی ،محدودیت جسمی ،درد بدنی ،سالمت عماومی  ،مشاکالت
روحی و عاطیی ،انرژی و نشاط ،سالمت روان و عملکرد اجتماعی) از
دو گروه دیگر به شکل معناداری باالتر است ،ولی دو گروه در معرض
خطر اعتیاد و معتاد به اینترنت در شیچ یاك از متغیرشاای کیییات
خواب ،کیییت زندگی و خودکارآمدی تیاوت معناداری از شم ندارند.
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جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد کیفیت خواب ،خودکارآمدی و کیفیت زندگی(زیرمقیاسها) به تفکیك گروهها
کاربر عادی

کاربر در معرض خطر (146

معتاد به اینترنت

() N=96

=)N

() N=58

متغیرها
کیییت خواب

میانگین

SD

میانگین

SD

میانگین

SD

4/22

3/84

7/43

4/14

8/89

4/15

عملکرد جسمی

83/32

11/50

75/59

11/02

72/43

12/10

محدودیت جسمی

76/90

13/83

67/72

12/08

64/79

11/71

درد بدنی

77/26

12/53

69/25

11/93

66/41

11/39

سالمت عمومی

74/33

13/79

65/98

11/96

62/48

11/31

مشکالت روحی و عاطیی

74/61

13/70

65/73

11/93

62/98

11/32

انرژی و نشاط

73/93

14/02

64/17

11/68

61/22

11/83

سالمت روان

74/78

13/67

66/26

12/05

63/13

11/91

عملکرد اجتماعی

79/32

12/40

70/88

11/28

68/65

11/81

] [ Downloaded from payeshjournal.ir on 2022-08-15

خودکارآمدی

68/20

10/16

58/97

9/51

55/68

12/70

جدول  :2آماره چندمتغیری تفاوت کلی متغیرها در سه گروه
منبع اثر

F
4/26

 dfخطا

معناداری

20

578

0/001

0/129

ویلکز

0/748

4/50

20

576

0/001

0/135

شتلینگ

0/331

4/74

20

574

0/001

0/142

ارزش آماره

آماره مالك
پیالمی

گروه

0/257

 dfفرضیه

ایتا

جدول  :3نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری تفاوت سه گروه در متغیرها
متغیر وابسته

عملکرد اجتماعی

5579/83

2

2789/91

20/19

0/001

0/120

جدول  :4مقایسه زوجی گروهها در متغیرها
متغیر

کیییت
خواب

درد بدنی

مرجع

معنی
متغیر

مقایسه

میانگین

خطای معیار

درمعرض خطر

-3/63

0/53

0/001

داری

عادی

معتاد به اینترنت

-4/66

0/67

0/001

درمعرض خطر

معتاد به اینترنت

-1/45

0/62

0/163

درمعرض خطر

7/72

0/79

0/001

عادی

معتاد به اینترنت

درمعرض خطر

معتاد به اینترنت

عادی
خود
کارآمدی

درمعرض
خطر
عادی

10/89

0/82

0/001

3/16

0/73

0/223

درمعرض خطر

8/00

0/58

0/001

عادی

معتاد به اینترنت

10/84

0/86

0/001

درمعرض خطر

معتاد به اینترنت

2/83

0/75

0/389

سالمت
عمومی

عادی

درمعرض خطر

8/88

0/58

0/001

انرژی و نشاط

202

گروه مرجع

محدودیت
جسمی

درمعرض
خطر
عادی
درمعرض
خطر

مقایسه
درمعرض خطر
معتاد به اینترنت
معتاد به اینترنت
درمعرض خطر
معتاد به اینترنت
معتاد به اینترنت
درمعرض خطر
معتاد به اینترنت

میانگین

معیار

داری

9/23

0/59

0/001

12/51

0/72

0/001

3/28

0/60

0/129

9/18

0/65

0/001

12/11

0/86

0/001

2/93

0/71

0/405

8/34

0/63

0/001

11/85

0/84

0/001

معتاد به اینترنت

3/50

0/73

0/213

درمعرض خطر

9/75

0/64

0/001
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عملکرد
جسمی

گروه

گروه

اختالف

گروه

اختالف

خطای

معنی
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کیییت خواب
خودکارآمدی
عملکرد جسمی
محدودیت جسمی
درد بدنی
سالمت عمومی
مشکالت روحی و عاطیی
انرژی و نشاط
سالمت روان

SS
945/50
7198/04
5274/06
6903/48
5406/48
6208/09
6410/13
7696/04
6183/50

Df
2
2
2
2
2
2
2
2
2

MS
472/75
3599/02
2637/03
3451/74
2703/24
3104/04
3205/06
3848/02
3091/75

F
28/78
33/26
20/32
21/73
18/66
19/98
20/78
24/59
19/57

P
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

ETA
0/162
0/183
0/120
0/128
0/112
0/119
0/123
0/142
0/116
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معتاد به اینترنت

مشکالت
روحی

2/75

0/71

0/464

درمعرض خطر

8/52

0/62

0/001

عادی

معتاد به اینترنت

11/64

0/83

0/001

درمعرض خطر

معتاد به اینترنت

3/12

0/72

0/332

معتاد به اینترنت

عادی
درمعرض
خطر
عادی
درمعرض
عملکرد اجتماعی خطر

معتاد به اینترنت

12/71

0/88

0/001

معتاد به اینترنت

2/95

0/70

0/388

درمعرض خطر

8/43

0/54

0/001

10/66

0/95

0/001

2/22

0/83

0/669

معتاد به اینترنت
معتاد به اینترنت

بحث و نتيجهگيري

203
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شدف پژوشش حاضر ،مقایسه خودکارآمدی ،کیییات زنادگی و کیییات
خواب کاربران با اعتیاد و بدون اعتیاد اینترنتی بود .نتایج نشان داد :باین
کیییت زندگی کاربران با اعتیاد و بدون اعتیاد به اینترنت تیاوت معناادار
وجود دارد؛ بهعبارتدیگر ،کاربران معتاد به اینترنات از کیییات زنادگی
پایینتری نسبت به کاربران عادی برخوردارند .نتیجه باهدساتآماده در
پژوشش حاضر ،شمسو با یافتهشای پاژوشش ماممون و شمکااران ] [10و
جنکینز و شمکاران ] [9است .در تبیین نتیجه بهدساتآماده مایتاوان
اینگونه بیان نمود که کیییت زندگی دارای دو بعد جسامی و روانای
است و براساس نتاایج پاژوشششاای مختلاف ،مانناد ماچیمبارناا و
شمکاران ] ،[26اعتیاد به اینترنت رابطه منیی و معناداری با کیییت
زندگی دارد و افرادی که به نوعی دچار اعتیاد باه اینترنات شساتند،
کاشش قابل توجهی در تمامی ابعاد جسمی و روانی کیییات زنادگی
نشان دادند .در خصوص ابعاد روانی کیییت زندگی (شامل مشاکالت
روحی و عاطیی ،نشاط و شادابی ،عملکرد اجتماعی و ساالمت روان)
باید به این مسرله توجه داشت کاه پاژوشششاا نشاان دادهاناد کاه
اعتیاد به اینترنت ،برقراری ارتباط با دیگران را کاشش میدشاد و باه
انزوای اجتماعی منجر میشود] .[27از طرف دیگر ،فردی که زماان
زیادی را با اینترنت سپری میکند ،انگیزهاش برای تعامل با دیگاران
کم میشود و توانایی کمتری در حیظ دوستیشا دارد .شمچنین ،این
افراد ،دچار مشکالت زیاادی درخصاوص مادیریت زماان ،مادیریت
شیجانات ،مقابله با استرس و شیجانات منیی شستند و عاالوه باراین،
زمان کمتری را صرف صحبت با خانواده میکنند و با تجربه تنیدگی
بیشتر ،احساس تنهایی و افساردگی بیشاتری خواشناد نماود ].[28
شمچنین ،در خصوص ابعاد جسمی کیییت زندگی (شامل عملکرد و
مشکالت جسمی ،درد بدنی و ساالمت عماومی) نتاایج پاژوشششاا
حاکی از آن است اعتیاد به اینترنت باعث تنبلی جسمی مایشاود و
استیاده طوالنی مدت از اینترنت و زندگی بایتحارک ایان گاروه از
افراد و عدم اطالع آنان از نحاوه صاحی نشساتن ،زمیناه مشاکالت
جسمی را فراشم میکند .عالوه براین ،اعتیاد به اینترنت ،باعاث بی-
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توجهی به وعدهشای غذایی بینظمی و اخااتالل در تغذیااه خواشاد
شد و درنهایت اینکه ،افاراد معتاد به اینترنت ،با توجه به این مسرله
که ساعات زیادی را صرف گذراندن در اینترنت مااایکنناااد ،مسلماً
برای پرداختن به مسااامل بهداشتی خود و ورزش منظم و سایر ابعاد
سبك زندگی سالم دچار کمبود وقت میشوند که درنتیجه ،منجر به
کاشش کیییت زندگی در ابعاد جسمی خواشد شد ].[29
یافتهشای پژوشش نشان داد ،بین کیییت خواب کاربران با اعتیاد و بدون
اعتیاد به اینترنت تیاوت معناادار وجاود دارد؛ باهعباارتدیگار ،کااربران
عادی از کیییت خواب بهتری در مقایسه با کااربران معتااد باه اینترنات
برخوردارند .نتیجه بهدستآمده در این پژوشش ،شمسو با نتایج پاژوشش
علیمرادی و شمکاران ] [15و کارتیاق ،گارییین و پاری ] [14اسات .در
تبیین این نتیجه میتوان اذعان نمود کاه در معارض ناور ماانیتور قارار
گرفتن در زمان استیاده از کامپیوتر ،سبب تمخیر در آزادسازی مالتاونین
میشود و شروع خواب را به تمخیر میاندازد ] .[30برخی از پژوششگران
نیز بر این باورند که استیاده از اینترنت و کامپیوتر ممکان اسات ساط
فعالیت سیستم عصبی را افزایش دشاد و منجار باه افازاش شوشایاری،
انگیختگی فیزیولوژیك و دشواری در به خواب رفتن شود .به ایان دلیال
که مغز انجام فعالیتشای روزمره را با ترش دوپاامین و ایجااد ساازوکار
انگیزشی شمراشی میکند؛ بناابراین ،تغییارات داروشناسای مغاز حاین
استیاده از اینترنت با ترش موادی از قبیل دوپاامین باعاث شوشایاری و
بیداری افراد میگردد .میتوان نتیجاه گرفات کاه اساتیاده از اینترنات،
نهتنها بهطور طبیعی با ترش شورماونشاای فیزیولوژیاك مایتواناد بار
میزان کلی خواب اثر بگذارد ،بلکه بهطور معکوس و نامناسبی بر کیییات
خواب از طریق تقویت زمان خواب نامنظم اثرگذار خواشد بود ].[31
یکی از نتایج دیگر پژوشش حاضر این بود که بین خودکارآمدی کااربران
بااا اعتیاااد و باادون اعتیاااد بااه اینترناات تیاااوت معنااادار وجااود دارد؛
بهعبارتدیگر ،کااربران عاادی از خودکارآمادی بااالتری در مقایساه باا
کاربران معتاد به اینترنت برخوردارند که این یافته ،شمسو باا یافتاهشاای
پژوشش برت و ماشامید ] [18است کاه باه ایان نتیجاه دسات یافتناد،
خودکارآمدی میتواند اعتیاد به اینترنت را پایشبینای کناد .در تبیاین
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[ مباادالت باا محایط تاا32]  ازنظار بندورا:این نتیجه میتاوان گیات
حدودی تحت تمثیر قضاوتشای فرد در مورد توانامیشای خاویش اسات؛
 مایتوانناد،بدین معنی که افراد باور داشته باشند که در شارایط خااص
 بنادورا معتقاد، عاالوه باراین.وظایف خود را به نحو احسن انجام دشناد
تنظیمی است؛ باه ایان- خود،است که یکی از نتایج و آثار خودکارآمدی
 انگیازش و، احساساات، بر افکاار،معنی که افراد دارای خودکارآمدی باال
 کنترل بیشتری دارند و تالش میکنناد بار رویادادشایی کاه،رفتار خود
)زندگی آنشا را تحت تامثیر قارار مایدشاد (مثال اساتیاده از اینترنات
.کنترل داشته باشند
 اساتیاده از یاك،انتخاب نمونه صرفاً از دانشجویان پزشکی یك دانشگاه
ابزار (پرسشنامه خود گزارشی) در جمعآوری دادهشا و عدم کنترل نقش
عوامل فرشنگی و خانوادگی افراد نمونه در میازان اعتیااد باه اینترنات از
 لذا به پژوششگران پیشنهاد میشود.محدودیتشای پژوشش حاضر است
، باه متغیرشاایی مانناد وضاعیت اجتمااعی،در تحقیقات خود در آیناده
- تعارضات و مشاکالت خاانوادگی و سابك،اقتصادی و فرشنگی خانواده
 باا توجاه باه نتاایج،شای تربیتی والدین توجه داشته باشند و در پایاان
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حاصل از پژوشش حاضر پیشنهاد میشاود دورهشاای آموزشای فرشناگ
 تلیان شماراه و غیاره در، مانند اینترنت،بهکارگیری و استیاده از فناوری
مدارس و دانشگاهشا برگزار گردد تا در این خصوص فرشناگساازی الزم
.صورت گیرد
سهم نویسندگان
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