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ارتباط سبک زندگی مرتبط با اينترنت با احساس تنهايی و حمايت اجتماعی در کاربران اينترنت
دانشگاه علوم پزشکی ايالم

حسین انصاری ،7زهرا

شفیعیان3٭

 .1استادیار آموزش و ارتقاء سالمت ،دانشگاه ،علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران
 .2مربی ،دانشکده علوم پزشکی آبادان ،آبادان ،ایران
 .3کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران
 .4استادیاراقتصاد بهداشت ،گروه اقتصاد سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی و مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد
سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 .5استادیار اپیدمیولوژی ،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز ،کرج ،ایران و مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر،
پژوهشکده علوم جمعیتی غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .6استادیار ،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز ،کرج ،ایران
 -7مرکز تحقیقات ارتقا سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران

چکیده
زمینه و هدف :استفاده از اینترنت تاثیرات چشمگیری بر سبک زندگی استفاده کنندگان آن داشته است که این تغیرات
می تواند سالمت آنها را تحت تاثیر قرار دهد .این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سبک زندگی مرتبط با اینترنت با احساس
تنهایی و حمایت اجتماعی در کاربران اینترنت دانشگاه علوم پزشکی ایالم انجام شد.
روش بررسی :این مطالعه یک مطالعه مقطعی بود که در سال 1333روی  444نفر از دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم
پزشکی ایالم به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام شد .ابزار تحقیق پرسشنامه مشتمل بر چهار بخش؛ اطالعات
دموگرافیک ،پرسشنامه سبک زندگی مرتبط با اینترنت و پرسشنامه احساس تنهایی و حمایت اجتماعی بود .تحلیل داده ها
با کمک نرم افزار  SPSSو آزمون های من ویتنی و کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن آنالیز گردید.
یافته ها 23/3 :درصد (33نفر) شاغل در دانشگاه و  76/7درصد ( 347نفر)دانشجو بودند .میانگین و انحراف معیار نمره
احساس تنهایی ،حمایت اجتماعی و سبک زندگی مرتبط با اینترنت به ترتیب  47/22 ±8/34 ،25/54±4/23و ±2/33
 12/87بود .نتایج نشان داد بین احساس تنهایی و حمایت اجتماعی با مقطع تحصیلی ،وضعیت تاهل و استفاده غالب از
اینترنت ارتباط معنی داروجود دارد .همچنین همبستگی معنی داری بین سبک زندگی مرتبط با اینترنت و احساس تنهایی
و حمایت اجتماعی با جنس ،وضعیت شغلی و تحصیلی و وضعیت تاهل وجود داشت (.)P>4/45
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نتیجه گیری :با توجه به اینکه بیش از نیمی از شرکت کنندگان سبک زندگی مرتبط با اینترنت ضعیف و متوسط داشتند و با
توجه به اجتناب ناپذیر بودن استفاده از اینترنت ،به نظر می رسد ارائه آموزش های مناسب به دانشجویان و کارکنان
دانشگاه جهت استفاده مناسب از اینترنت ضروری باشد.

نویسنده زهرا شفیعیان

آدرس :ایران ،ایالم ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،کمیته تحقیقات دانشجویی
ایمیلzar.shafieyan@yahoo.com :
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مقدمه
امروزه اینترنت بخش مهمی از زندگی و کار و تحصیل،
سرگرمی و فعالیت های اجتماعی مردم را در برگرفته است و
است .ورود به دنیای بزرگ اینترنت و فراهم شدن امکان
استفاده سریع و کامل از علوم و اطالعات بشری به انسان
کمک کرده است تا برای حل مشکالت موجود بر سر راه
زندگی خود ،تالش موثرتری نماید .در این میان ،استفاده از
این فناوری نوین ،مانند دیگر پدیده های مدرن تاثیرات
چشمگیری بر سبک زندگی استفاده کنندگان آن داشته
است .تغییرات دانشی ،نگرشی و رفتاری در استفاده
کنندگان از شبکه اینترنت ،از جمله این تاثیرات خواهد بود.
تغیراتی که در سبک زندگی استفاده کنندگان از اینترنت رخ
می دهد می تواند سالمت آنها را نیز تحت تاثیر خود قرار
دهد .جوان بودن غالب کاربران اینترنت باعث شده است تا
نگرانی در خصوص سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی نسل
آینده کشور بیشتر شود و در نتیجه مسئولیت شناخت دقیق
و برخورد آگاهانه با این اثرات را سنگین تر نماید (.)1
یکی از مقوله های جدید در زمینه استفاده از اینترنت
اعتیاد به اینترنت است همانند انواع دیگر اعتیاد ،اعتیاد به
اینترنت با عالئمی چون افسردگی ،کج خلقی ،بیقراری ،از
هم گسیختگی روابط اجتماعی و افت تحصیلی همراه است
( .)2بر طبق نظر داگالس و همکاران ( )3وابستگی به
اینترنت را به عنوان استفاده اجباری افراطی از این ابزار
معرفی می کنند که فرد در صورت محروم شدن از آن بسیار
تحریک پذیر گشته ،از خود رفتارهای توأم با بد خلقی نشان
می دهد.
دنیای جدید زمینه بروز رفتارهای مخاطره آمیزی چون
بیتحرکی ،تغذیه نامناسب ،مصرف سیگار ،الکل و مواد
مخدر ،رفتار خشونت آمیز در خانه و اجتماع ،روی آوردن به
رفتارهای جنسی غیر ایمن ومواردی از این قبیل را فراهم

ساخته است .شناسایی میزان بروز چنین رفتارهایی در بین
استفاده کنندگان حرفه ای اینترنت که می تواند سالمت
آنان را به خطر اندازد ،نیازمند بررسی دقیق و علمی چنین
تاثیراتی است (.)4
مطالعات مختلفی در زمینه تاثیر اینترنت بر زندگی مردم
و سالمت آنها انجام شده است .نتایج مطالعه چاک و لنگ
حاکی از آن بود که هر چه فرد خجالتی تر بوده و از اعتماد
به نفس کمتری برخوردار باشد و توانایی ابراز عقاید خود را
نداشته باشد دارای اعتیاد شدیدتری به اینترنت است (.)5
 Clarkو همکارانش مشخص کردند که استفاده از اینترنت
دارای عوارض روانی و رفتاری مثبت وعوارض جسمانی منفی
در کاربران است ( .)6نتایج مطالعه  Paleshو همکارانش
نشان داد حدود  64درصد از اینترنت برای فعالیت های
مرتبط با دانشگاه و  55درصد برای پست الکترونیکی5 ،
درصد برای تفریح و سرگرمی 24 ،درصد چت و  6درصد
برای جستجوی مبتذل استفاده می کردند ( .)7در مطالعه
 LaRoseو همکاران مشخص شد استفاده زیاد از اینترنت
باعث افزایش حالت افسردگی شده و میزان خود تنظیمی را
در افراد کاهش می دهد (.)8
یکی از مقوله های روانی مورد توجه در روان شناسی مقوله
احساس تنهایی است .امروزه در متون روان شناختی
"تنهایی" را احساس نامطلوب فقدان یا از دست دادن
همدم ،جنبه های ناخوشایند و منفی روابط از دست رفته و
از دست دادن رابطه با دیگری در نظر می گیرند ( )3مطالعه
زربخش نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و احساس
تنهایی همبستگی وجود دارد .برخی از پژوهشگران ،حمایت
اجتمـاعی را میزان برخورداری از محبت ،همراهی ،مراقبت،
احترام ،توجه ،و کمک دریافت شده توسط فرد از سوی افراد
یا گروه های دیگر نظیر اعضای خانواده ،دوستان ،و افراد مهم
دیگر کرده اند ( .)3پژوهش های متعددی نشان داده اند که
هر چه میزان حمایـت اجتمـاعی افـزایش یابـد ،سطح
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سالمتی نیز افزایش پیدا می کند و بالعکس .از این نگاه،

تمایل به شرکت در مطالعه بود و در مورد کارکنان نیز

داشتن سـالمتی مـشروط بـه داشتن حمایت اجتماعی است

دریافت حقوق از دانشگاه به عنوان نیروی رسمی ،پیمانی و

(.)14

قرار دادی و همچنین تمایل به شرکت در مطالعه بود .معیار

اینترنت هستند و بسیاری از فعالیت های اداری در دانشگاه

بود .به منظور رعایت اخالق در پژوهش ،پرسشنامه های این

ها بر پایه اینترنت و شبکه می باشد و با توجه به اهمیت

مطالعه بی نام بوده و در پرسشنامه قید شده بود که شرکت

حفظ سالمت دانشجویان به عنوان نیروی متخصص و آینده

در مطالعه داوطلبانه می باشد و اطالعات آن محرمانه باقی

ساز جامعه ،این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سبک زندگی

خواهد ماند.

مرتبط با اینترنت با احساس تنهایی و حمایت اجتماعی در

ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه بود.

کاربران اینترنت دانشگاه علوم پزشکی ایالم در سال 1333

این پرسشنامه مشتمل بر چهار قسمت بود .قسمت اول،

انجام شد.

مربوط به اطالعات دموگرافیک ،قسمت دوم مربوط به
سؤاالت سبک زندگی مرتبط با اینترنت (شامل سواالت

روش بررسی
این مطالعه یک مطالعه مقطعی بود .جامعه مورد پژوهش،
دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایالم بودند که
در زمان اجرای طرح به تحصیل و کار در دانشگاه علوم
پزشکی ایالم اشتغال داشتند .روش نمونه گیری در این
تحقیق نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود به این معنی که
هر کدام از دو گروه کارکنان و دانشجویان به عنوان یک
طبقه در نظر گرفته شد و با توجه به حجم هر کدام از دو
جامعه مورد نظر به روش تخصیص متناسب ،نمونه اختصاص
پیدا کرد.

مربوط به وضعیت تغذیه ،استعمال سیگار و مواد مخدر،
تحرک بدنی و ورزش) ،قسمت سوم سواالت مربوط به
پرسشنامه احساس تنهایی و قسمت چهارم پرسشنامه
حمایت اجتماعی بود.
جهت جمع آوری داده های سبک زندگی مرتبط با
اینترنت در این مطالعه از پرسشنامه طرح تحقیقاتی فیاض
بخش و همکاران ( )11استفاده شد که روایی محتوایی
پرسشنامه با استفاده از نظر تعدادی از کارشناسان حوزه
سالمت و گروهی از شرکت کنندگان در مطالعه ،و اعمال
نظرات آنان در پرسشنامه حاصل شد .برای تعیین پایایی از
آزمون مقدماتی استفاده شد به این ترتیب که پرسشنامه به

جهت تعیین حجم نمونه با توجه به اینکه حجم جامعه

گروه کوچکی منتخب از گروه هدف ارائه شده و سپس

دانشجویان حدوداً  2444نفر و حجم جامعه کارکنان پردیس

آزمون -بازآزمون انجام شده و سازگاری درونی آن از طریق

دانشگاه علوم پزشکی ایالم حدوداً  544نفر بود ،بر اساس

آلفای کرونباخ ( )4/83تعیین گردید همچنین جهت تعیین

فرمول حجم نمونه در جوامع محدود و استفاده از قاعده

میزان احساس تنهایی از پرسشنامه استاندارد احساس

تخصیص متناسب حجم نمونه در گروه دانشجویان  344نفر

تنهایی  scale of UCLA lonelinessاستفاده گردید ()12

و کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی ایالم  144نفر و در

که روایی و پایایی آن در مطالعات مختلف تائید شده

مجموع  444نفرد در نظر گرفته شد .معیار ورود به این

است( .)12در مطالعه مشایخ و همکاران میزان آلفای

مطالعه در مورد دانشجویان اشتغال به تحصیل در دانشگاه و

کرونباخ آن  4/78ذکر شده است .جهت بررسی حمایت
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اجتماعی از گونه فارسی پرسشنامه حمایت اجتماعی

به عنوان خوب تقسیم بندی شد .نمره پرسشنامه حمایت

استفاده گردید که پایایی آن در مطالعه ناصح و همکاران

اجتماعی در سه رده خوب ،متوسط و ضعیف تقیسم شد به

( )13مورد تایید قرار گرفته است (آلفای کرونباخ .)4/75

این ترتیب که نمره کمتر از  34در رده ضعیف ،نمره  34تا

دانشگاه و خوابگاه های دانشجویی مورد مطالعه در آبان ماه

تقسیم بندی شدند.

 1333تا بهمن ماه  1333پرسشنامه ها توزیع شد .الزم به
توضیح است به منظور جلب مشارکت بیشتر اعضای هیات
علمی در این مطالعه ،پرسشنامه های اعضای هیات علمی،
توسط عضو هیات علمی استادیار همکار تحقیق به عضو
هیات علمی داده شد و از ایشان خواسته شد تا تکمیل
نمایند .بعد از تکمیل پرسشنامه ها توسط جامعه هدف،
جهت آنالیز و تجزیه و تحلیل داد ها ،پرسشنامه ها به محیط
نرم افزار  SPSSنسخه  13وارد گردید .با توجه به کیفی بود
متغیر های مورد بررسی و نرمال نبودن داده های این
مطالعه ،آنالیز داده ها بوسیله های آماری من ویتنی و
کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح
معنی داری  α=4/45صورت گرفت.
به منظور تعیین میزان استفاده از اینترنت ،شرکت
کنندگان به یک سوال پرسشنامه پاسخ می دادند که در طی
یک هفته گذشته میزان استفاده شما از اینترنت چند ساعت
بوده است؟
به منظور تعیین سبک زندگی مرتبط با اینترنت در

یافته ها
میانگین سن شرکت کنندگان  23/34 ±6/27سال بود.
کمترین سن شرکت کنندگان  18سال و بیشترین سن 54
سالگی بود 138 .نفر ( 34/5درصد) مرد و 65/5( 262
درصد) زن بودند 33 .نفر ( 23/3درصد) شاغل در دانشگاه و
 347نفر( 76/7درصد) دانشجو بودند.
بیشترین شرکت کنندگان در این مطالعه دانشجوی رشته
بهداشت ( 26/3درصد) و در رتبه های بعد دانشکده
پرستاری و مامایی ( 23/3درصد) و دانشکده پیراپزشکی
( 24/6درصد) قرار داشتند .از نظر مقطع تحصیلی بیشترین
تعداد شرکت کنندگان ( 64/1درصد) دانشجو یا فارغ
التحصیل مقطع کارشناسی بودند .شرکت کنندگان در این
تحقیق به طور متوسط 13/16 ± 17/46ساعت در هفته از
اینترنت استفاده می کردند .بیشترین استفاده از اینترنت در
شرکت کنندگان در این مطالعه فعالیت های مرتبط با کار و
تحصیل بود ( 47/3درصد) و پس از آن چت کردن

کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایالم نمره

(17/6درصد) و سرگرمی و بازی ( 12/6درصد) قرار داشت.

سبک زندگی در سه رده خوب ،متوسط ضعیف تقیسم بندی

در زمینه دیدگاه شرکت کنندگان در مورد اعتیاد به اینترنت

شد به این ترتیب که نمره کمتر از  7در رده سبک زندگی

 145نفر ( 26/3درصد) از شرکت کنندگان صرف کردن

ضعیف ،نمره  7تا  13سبک زندگی متوسط و نمره بیشتر از

بیشتر از  54درصد وقت برای کار با اینترنت 36/7 ،درصد

 13به عنوان سبک زندگی خوب در نظر گرفته شد .نمره

عدم توانایی برای کنترل یا محدود کردن استفاده از اینترنت،

پرسشنامه احساس تنهایی نیز در سه رده خوب ،متوسط و

 122نفر ( 34/6درصد) به تاخیر انداختن کارهای مهم برای

ضعیف تقیسم شد به این ترتیب که نمره کمتر از  12در رده

کار با اینترنت 25 ،نفر ( 6/3درصد) بروز عالئمی مانند

ضعیف ،نمره  12تا  24در رده متوسط و نمره بیشتر از 24

Downloaded from jorjanijournal.goums.ac.ir at 12:10 +0430 on Tuesday July 17th 2018
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احساس بی حوصلگی ،اضطراب و لرزش در زمان کار با

رضایتمندي

اینترنت را نشانه اعتیاد به اینترنت میدانستند.
در پاسخ به این سوال که کدامیک از موارد زیر از تاثیرات

احساس خستگی و کسلی

073

05/5

احساس انزوا و تنهایی

57

3/0

اضطراب و استرس و تحمل

00

3/5

درصد تقویت روابط اجتماعی 5/3 ،درصد روی آوردن به
سیگار 2/6 ،درصد روی آوردن به الکل 2/8 ،درصد روی
آوردن به مواد مخدر 2/5 ،درصد روی آوردن به رفتارهای

عصبانیت بیشتر

07

0/3

اینترنت تغییري در وضعیتم

005

05

نمی دهد.

جنسی غیر ایمن و  18/3درصد تغیر در عادات غذایی را نام
برده بودند .

به منظور تعیین سبک زندگی مرتبط با اینترنت در کارکنان

در زمینه انجام فعالیت ورزشی در یک هفته گذشته54/5 ،

و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایالم نمرات سبک زندگی

درصد اصال ورزش نکرده بودند و بقیه نیز سه بار یاکمتر

در سه رده خوب ،متوسط ضعیف تقیسم بندی شد که 23/3

ورزش کرده بودند 43/5 .درصد از شرکت کنندگان اظهار

درصد سبک زندگی ضعیف 44/3 ،درصد متوسط و 36/5

داشتند کار کردن با اینترنت باعث شده است که تحرک

درصد سبک زندگی خوب داشتند .میانگین و انحراف معیار

بدنی کمتری داشته باشند 86/2.درصد از شرکت کنندگان

نمره کسب شده برای پرسشنامه های احساس تنهایی،

هرگز سیگار استعمال نکرده بودند 43/3.درصد شرکت

حمایت اجتماعی و سبک زندگی مرتبط با اینترنت به ترتیب

کنندگان اظهار داشتند استفاده از اینترنت باعث شده است

 47/22 ±8/34 ، 25/54 ±4/23و  12/87 ±2/33بود.

همیشه یا گاهی اوقات استرس داشته باشند .برخی اطالعات

به منظور تعیین ارتباط وضعیت تاهل و احساس تنهایی و

متغیر های دموگرافیک در جدول  1آمده است.

حمایت اجتماعی از آزمون من ویتنی استفاده شد که نتایج
نشان داد بین احساس تنهایی و حمایت اجتماعی و وضعیت

جدول  -1برخی از متغیر ای دموگرفیک مورد بررسی در این

تاهل ارتباط معنی دار آماری وجود دارد به این ترتیب که

وضعیت
وضعیت

تاهل

زمان معمول استفاده از

اینترنت

ا

ح

س

ا

س

ب

ع

د

ا

ز

ک

ا

احساس خوشی ،آرامش و

37

55/0

ر

کل

033

033

با

پاسخ نداده

77/7

5

ا

بعد از نیمه شب

07/3

30

ی

شب

ن

در طول روز و قبل از نیمه

30/3

007

حمایت

کل

033

033

احساس

متاهل

35

53/7

P- Value

تاهل

ت

مجرد

003

57/7

متغیر

تعداد Mean±SD

وضعیت

اجتماعی

کل

033

033

تنهایی

دانشجو

033

57

جدول -2ارتباط احساس تنهایی ،حمایت اجتماعی و وضعیت تاهل

مجرد

102

72/01±4/72

متاهل

27

72/27±4/00

مجرد

104

42/21±2/00

متاهل

27

42/42±2/22

ر

شاغل

033

57

ن

فراوانی

درصد

مجرد بود .این نتایج در جدول  2آمده است.

ت

اشتغال

مطالعه

میانگین نمره کسب شده در افراد متاهل بیشتر از افراد

1/10

1/112
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اجتماعی با زمان استفاده از اینترنت از آزمون من ویتنی

نمره بیشتری نسبت به کسانی که از اینترنت جهت سرگمی

استفاده شد که نتایج نشان داد بین زمان استفاده از اینترنت

و بازی و کار با وبالگ استفاده کرده بودند ،کسب کرده

و احساس تنهایی ارتباط معنی دارآماری وجود دارد به این

بودند .در زمینه حمایت اجتماعی نیز کسانی که از اینترنت

ترتیب که کسانی که بعد از نیمه شب از اینترنت استفاده

جهت سرگرمی و بازی استفاده کرده بودند ،به طور معنی

کرده بودند نسبت به کسانی که در طول روز و قبل از نیمه

داری نسبت به سایرین نمره بیشتری کسب کرده بودند .این

شب از اینترنت استفاده کرده بودند ،به طور معنی داری نمره

نتایج در جدول  4آمده است.

کمتری کسب کرده بودند.
نتایج آزمون من ویتنی نشان داد که بین حمایت اجتماعی و

جدول -3ارتباط احساس تنهایی ،حمایت اجتماعی و مقطع تحصیلی
احساس

حمایت

تنهایی

اجتماعی

دانشکده

تعداد

Mean±SD

Mean±SD

کاردانی

57

50/00±0/00

03/33±7/03

کارشناسی

570

57/00±0/50

05/50±3/35

کارشناسی ارشد

03

55/55±0/53

70/33±3/53

تفاوت معنی داری بین گروه های مورد مطالعه وجود ندارد.

دکتراي عمومی

37

57/33±0/55

07/75±3/35

دکتراي تخصصی

03

57/03±0/00

00/53±05/57

به منظور بررسی ارتباط احساس تنهایی و حمایت اجتماعی

کل

075

57/73±0/57

05/55±3/03

با مقطع تحصیلی از آزمون کروسکال والیس استفاده شد که

P- Value

3/303

3/350

احساس تنهایی و جنس ونوع اشتغال به کار یا تحصیل
شرکت کنندگان ارتباط معنی دار آماری وجود ندارد.
همچنین به منظور بررسی ارتباط احساس تنهایی و حمایت
اجتماعی با نحوه استفاده از اینترنت در ماه گذشته ،سن،
استعمال سیگار ،استرس ،رشته تحصیلی و با تحرک بدنی از
آزمون کروسکال والیس استفاده شد که نتایج نشان دادکه

نتایج نشان داد تفاوت معنی داری بین شرکت کنندگان در
مقاطع مختلف تحصیلی وجود داشت که با کاهش مقطع

جدول -4ارتباط احساس تنهایی ،حمایت اجتماعی و استفاده غالب از اینترنت
احساس تنهایی

تحصیلی نمره کسب شده کمتر می شد .به این ترتیب که
بیشترین نمره کسب شده مربوط به دانشجویان کارشناسی
ارشد و پس از آن نیز به ترتیب کارشناسی ،دکترای
تخصصی و دکترای حرفه ای و کاردانی قرار داشتند .این
نتایج در جدول شماره 3آمده است.

استفاده غالب از

تعداد

حمایت اجتماعی

Mean±SD

Mean±SD

اینترنت
فعالیت هاي مرتبط با

073

57/73±0/30

5/37±03/33

کار و تحصیل

به منظور بررسی ارتباط احساس تنهایی و حمایت اجتماعی

چت کردن

37

53/35±0/37

05/00±3/75

کار با ایمیل

3

57/03±0/35

70/33±7/53

با استفاده غالب از اینترنت از آزمون کروسکال والیس

سرگرمی و بازي

07

50/00±0/75

05/70±5/33

استفاده شد که نتایج نشان داد تفاوت معنی داری بین گروه

کار با وبالگ

00

50/70±0/55

03/55±3/50

های مورد مطالعه از نظر نوع استفاده از اینترنت وجود دارد.

پیگیري اخبار روز

03

57/03±0/30

03/03±7/37

به این ترتیب که کسانی که از اینترنت به منظور انجام

فعالیت هاي اجتماعی

00

53/35±0/00

03/57±3/73

کل

073

57/73±0/03

05/03±3/53

3/333

3/333

فعالیت های مرتبط با کار و تحصیل ،فعالیت های اجتماعی،

P- Value
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به منظور بررسی ارتباط سبک زندگی مرتبط با اینترنت

بحث و نتیجه گیری

و احساس تنهایی و حمایت اجتماعی با جنس ،وضعیت

در مطالعه حاضر بیشترین استفاده از اینترنت در شرکت

شغلی و تحصیلی و وضعیت تاهل از آزمون همبستگی

کنندگان فعالیت های مرتبط با کار و تحصیل بود و پس از
آن چت کردن و سرگرمی و بازی قرار داشت .این نتایج تا

همبستگی معنی دار آماری وجود دارد .این نتایج در جدول

حدودی مشابه نتایج مطالعه  )07( Clarkدر روسیه است.به

 5آمده است.

نظر می رسد با توجه به گسترش شبکه های اجتماعی و

جدول -5همبستگی بین احساس تنهایی ،حمایت اجتماعی و جنس،
وضعیت شغلی و تحصیلی و وضعیت تاهل

بازی های رایانه های این نتایج با واقعیت هماهنگی داشته
باشد.
در مطالعه حاضر شرکت کنندگان در این تحقیق به طور

وضعیت

شغلی و

وضعیت

تاهل

جنس

احساس تنهایی
میانگین

P value

R

متوسط حدود بیست ساعت در هفته از اینترنت استفاده می

مرد

74/22

1/112

1/012

کردند .در زمینه زمان استفاده از اینترنت برخی از شرکت

زن

72/21

کارکنان

72/22

دانشجویان

72/00

متاهل

72/27

مجرد

72/01

کنندگان در مطالعه ما بعد از نیمه شب از اینترنت استفاده
1/110

-1/022

یک سوم از شرکت کنندگان بیش از ده ساعت در هفته از
1/110

1/022

وضعیت
وضعیت

تاهل

جنس
شغلی و

تحصیلی

مرد
زن

42/22

کارکنان

42/41

دانشجویان

42/22

متاهل

42/21

مجرد

42/42

شرکت کنندگان به اینترنت اعتیاد داشتند .همچنین در
1/012
1/002

1/122
-1/122

وضعیت
وضعیت

تاهل

جنس
شغلی و

تحصیلی

مرد
زن

01/70

کارکنان

01/22

دانشجویان

07/22

متاهل

07/20

مجرد

01/02

مطالعه  Leeو همکاران در کره جنوبی ( )04اسیری در
گیالن( )02و  Xuو همکاران در چین ( )02به درجاتی از
اعتیاد و استفاده زیاد از اینترنت اشاره شده است.
در مورد اعتیاد به اینترنت بیش از یک چهارم از شرکت

1/112

1/012

کنندگان صرف کردن بیشتر از  21درصد وقت برای کار با
اینترنت و بروز عالئمی مانند احساس بی حوصلگی،

سبک زندگی مرتبط با اینترنت
07/22

اینترنت استفاده کرده بودند .در مطالعات مختلفی از جمله
مطالعه احمدی و همکارن در ایران ( 77 )01درصد از

حمایت اجتماعی
42/12

کرده بودند .در زمینه استفاده از اینترنت در ماه گذشته نیز

1/002
1/024

1/012
-1/002

اضطراب و لرزش در زمان کار با اینترنت را نشانه اعتیاد به
اینترنت میدانستند .در مطالعه  Ozturkدر ترکیه ( )02و
 )04( Leeدر کره جنوبی و  )02( Tangدر چین و نالوا در
هندوستان ( )02بروز عالئمی مانند اضطراب ،بی حوصلگی

1/204

1/122

و کاهش تمرکز را نشان استفاده زیاد از اینترنت می دانستند
که با دیدگان شرکت کنندگان در این مطالعه در زمینه اعتیاد
به اینترنت هماهنگی دارد.
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حمایت اجتماعی و وضعیت تاهل ارتباط معنی دار آماری

به اثبات رسیده است .در مطالعه  )72( Davisمشخص شد

وجود دارد ،به این ترتیب که میانگین نمره کسب شده در

که هر چه افراد وقت بیشتری صرف استفاده از اینترنت می

افراد متاهل به طور معنی داری بیشتر از افراد مجرد بود .در

کردند به همان نسبت ارتباط اجتماعی با محیط اطراف خود

مطالعه  Heو همکاران ( )71ارتباط معنی داری بین حمایت

را از دست می دادند .این تاثیر حتی زمانی که افراد 7-2

اجتماعی و احساس تنهایی در کسانی که به طور معتاد گونه

ساعت از وقت خود را به طور هفتگی صرف استفاده از

ای از اینترنت استفاده می کردند ،به طور معنی داری بیش از

اینترنت می کردند ،نیز به چشم می خورد و هر چه زمان

دیگران بود .در مطالعه  )70( Wanبه ارتباط معنی داری بین

استفاده از اینترنت بیشتر می شد این رابطه معنی دارتر می

احساس تنهایی و افسردگی و نقش موثر حمایت اجتماعی

شد .در مطالعه  )02( Nalwaنیز احساس تنهایی در استفاده

در کاهش افسردگی در شرکت کنندگان اشاره شده است.

کننده گان از اینترنت نسبت به گروهی که کمتر استفاده می

آزمون کروسکال والیس نشان داد تفاوت معنی داری بین
رشته تحصیلی و احساس تنهایی و حمایت اجتماعی وجود
دارد .در مطالعه  Clarkو همکاران( )77در استرالیا نیز
احساس تنهایی در دانشجویان مورد مطالعه مشاهده شد که
البته بر خالف مطالعه ما اختالف نمره کسب شده از یک
روند خاص تبعیت نمی کرد.
آزمون کروسکال والیس همچنین نشان داد تفاوت معنی
داری بین گروه های مورد مطالعه از نظر نوع استفاده از
اینترنت وجود دارد .به این ترتیب که کسانی که از اینترنت
به منظور انجام فعالیت های مرتبط با کار و تحصیل ،فعالیت
های اجتماعی ،کار با ایمیل و چت کردن و پیگیری اخبار
روز استفاده کرده بودند ،نمره بیشتری نسبت به کسانی که از
اینترنت جهت سرگرمی و بازی و کار با وبالگ استفاده
کرده بودند ،کسب کرده بودند .در زمینه حمایت اجتماعی
نیز کسانی که از اینترنت جهت سرگرمی و بازی استفاده
کرده بودند ،به طور معنی داری نسبت به سایرین نمره
بیشتری کسب کرده بودند .در مطالعات مختلف ()71-72

کردند ،بطورمعناداری بیشتر بود .امروزه گسترش اینترنت و
شبکه های اجتماعی و توسعه نرم افزار های مختلف و
متنوع بازی و سرگمی باعث کاهش ارتباطات بین فردی در
افراد ودر نتیجه افزایش میزان احساس تنهایی در آنها شده
است.
به منظور بررسی ارتباط سبک زندگی مرتبط با اینترنت و
احساس تنهایی و حمایت اجتماعی با جنس ،وضعیت
شغلی و تحصیلی و وضعیت تاهل از آزمون رگرسیون
اسپیرمن استفاده شد که نتایج نشان داد بین جنس ،شغل و
وضعیت تاهل و احساس تنهایی همبستگی معنی دار آماری
وجود دارد .به این ترتیب که در میزان نمره کسب شده در
زنان ،کارکنان و متاهلین بیشتر از مردان ،دانشجویان و افراد
مجرد بود .این نتایج تاحدودی مشابه نتایج آسری و
همکاران ( )2بود .به نظر می رسد با توجه به موقعیت فعلی
دانشجویان و مبهم بودن وضعیت اشتغال و ازدواج برای
بسیاری از آنان این نتایج با واقعیت منطبق باشد .در زمینه
ارتباط سبک زندگی مرتبط با اینترنت با متغیر های جنس،
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وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال نیز میزان نمره کسب
شده در زنان نسبت به مردان ،درمتاهلین نسبت به مجردین
و در شاغلین در دانشگاه نسبت به دانشجویان بیشتر بود،

نتایج این مطالعه نشان داد که سبک زندگی مرتبط با اینترنت
در دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایالم مناسب
نیست و ارتباط معنی داری بین استفاده از اینترنت و
احساس تنهایی وجود دارد .با توجه به ضروت و اجتناب نا
پذیر بودن استفاده از اینترنت ،ارائه آموزش های مناسب به
دانشجویان و کارکنان دانشگاه جهت استفاده مناسب و
اصولی از اینترنت ضروری به نظر می رسد.
تقدیر و تشکر
این مطالعه حاصل طرح تحقیقاتی مصوب معاونت تحقیقات
دانشگاه علوم پزشکی ایالم بود ،نویسندگان مقاله بدین
وسیله از معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایالم و
کلیه شرکت کنندگان در این مطالعه قدردانی می نمایند.
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البته این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود.
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