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Abstract
Introduction: Considering the increasing use of the Internet, especially among students, the
Internet-related consequences require more attention from practitioners. Therefore, this research
was conducted to determine the relationship between Internet addiction and anxiety symptoms in
social interactions and coping styles among medical students of Shiraz University of Medical
Sciences in 1397.
Methods: In this descriptive-analytic study, 120 medical students studying at Shiraz University of
Medical Sciences were selected. Data were collected using Young's Internet addiction inventory,
Blingess and Mouse coping questionnaire, and social interaction anxiety scale (SIAS). Data were
collected using SPSS version 21 statistic software package. At the descriptive level, the mean and
standard deviation, and at the inferential level, Pearson correlation coefficient were used for
analyzing and explaining the data.
Results: Among 120 medical students studied in this research, 43.3% were female and 56.7% were
male; 30.8% of them were at basic sciences level, 19.2% at physiopathology, and 50% at clinical.
The findings of this study showed that there is a relationship between Internet addiction and
anxiety symptoms in social interactions as well as between Internet addiction and stress coping
styles. In addition, there was a direct relationship between Internet addiction and anxiety
symptoms in social interactions and stress coping styles based on students’ gender and their
educational level.
Conclusion: According to the various studies as well as the findings of this study, there is a direct
relationship between students’ Internet addiction and anxiety symptoms in social interactions and
coping styles. Therefore, in order to reduce the psychological consequences of Internet abuse,
basic measures should be taken.
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بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با عالئم اضطراب در تعامالت اجتماعی و سبک های مقابله
با استرس در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1397
اسماعیل سلطانی ، 1حسین بقایی فرد

*2

1استادیار روان شناسی بالینی ،مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
2پزشک عمومی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران

مقدمه  :با توجه به گسترش روزافزون استفاده از اینترنت مخصوصاً در میان دانشجویان ،پیامدهای ناشی از اینترنت نیازمند توجه
بیشتر مسئوالن می باشد .بنابراین این پژوهش با هدف ارت باط بین اعتیاد به اینترنت با عالئم اضطراب درتعامالت اجتماعی و سبک
های مقابله با استرس در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیرازدر سال  1397انجام گرفته است.
روشها :در یک مطالعه مقطعی و تحلیلی ،به بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با عالئم اضطراب درتعامالت اجتماعی و سبک
های مقابله با استرس در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر روی 120نفر از دانشجویان پزشکی پرداخته شد.
جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت یانگ و مقیاس اضطراب تعامل اجتماعی ( )SIASو پرسشنامه
مقابله ای بلینگز و موس انجام شد ،پس از جمعآوری دادهها ،اطالعات به نرمافزار  SPSSورژن  21وارد شدند .در سطح توصیفی با
استفاده از مشخصه آماری میانگین ،انحراف معیار و در سطح استنباطی جهت تحلیل و تبیین دادهها از ضریب همبستگی پیرسون
استفاده گردید.
یافتهها :از بین 120دانشجو مورد بررسی در این پژوهش  43/3درصد مونث و  56/7درصد مذکر بوده که  30/8درصد مقطع علوم
پایه و  19/2درصد مقطع فیزیوپاتولوژی و 50درصد مقطع بالینی بودند .ضمنا تحلیل یافته رابطه مستقیم بین اعتیاد به اینترنت با
عالئم اضطراب در تعامالت اجتماعی ( )p =0/001و رابطه مستقیم بین اعتیاد به اینترنت با سبک های مقابله با استرس
( )p =0/001رانشان دادند .همچنین رابطه مستقیم بین اعتیاد به اینترنت با عالئم اضطراب در تعامالت اجتماعی و سبک های مقابله
با استرس بر حسب جنسیت در هر دو گروه ( ،)p =0/001و رابطه مستقیم بین اعتیاد به اینترنت با عالئم اضطراب در تعامالت
اجتماعی و سبک های مقابله با استرس بر حسب مقطع تحصیلی میباشد.
نتیجهگیری  :بر اساس مطالعات مختلف و همچنین یافته های بدست آمده در این مطالعه در خصوص اعتیاد به اینترنت در
دانشجویان پزشکی شیراز ،اعتیاد اینترنتی با عالئم اضطراب در تعامالت اجتماعی و سبک های مقابله با استرس رابطه مستقیم دارند
بنابراین الزم است به منظورکاهش پیامدهای روانشناختی استفاده سوء ازاینترنت تدابیر پایه ای الزم اندیشیده شود.
واژگان کلیدی :اعتیاد اینترنتی ،اضطراب ،تعامالت اجتماعی ،استرس ،سبک های مقابله
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مقدمه

اینترنت با اختالالت دیگر است .یعنی اعتیاد به اینترنت

اینترنت واژه ای که این روزها جز آشناترین عبارات

غالب ًا با دیگر اختالالت روحی و روانی در افراد همراه است

برای هر پیرو جوان می باشد و یکی از قدرتمندترین

(.)5

رسانه های قرن 21بوده که تحولی عظیم در بحث

اینترنت در سال  1373وارد ایران شد و از آن پس

آموزش و ارتباطات اجتماعی پدید آورده است و قطع

آمارکاربران اینترنت روزبه روزافزایش یافت به طوری

به یقین هر انسانی کم و بیش از کاربرد های بی شمار

که بر پایه ی گزارش وزارت ارتباطات و فناوری

آن در زندگی روزم ره بشراطالع دارد )1( .باوجود برتری

اطالعات ،تنها در چند سال اخیر شمار کاربران اینترنت

ها و مزیت های استفاده از اینترنت ،نگرانی های جدیدی

در کشور ،بیست و پنج برابر شده است )6( .بر اساس

در خصوص استفاده از آن و تاثیراتی که این تکنولوژی بر

آمار ،درسال  ،2006تعداد کاربران ایرانی  11میلیون نفر

ابعاد مختلف زندگی انسان می گذارد هر روز در حال

بوده اند که درسال  ،2010این میزان به بیش از 33

افزایش می باشد .کاربران در پی استفاده روزافزون از

میلیون نفر رسیده است و رتبه اول را در بین کشورهای

اینترنت و زندگی در فضای مجازی به مدت طوالنی ،نوعی

خاورمیانه کسب کرده است که در حال حاضر به باالی36

وابستگی کاذب به آن پیدا می کنند که رهایی از آن امری

میلیون نفر؛ یعنی تقریباًباالی  45درصد جمعیت کشور می

دشوار و سخت است )2( .همزمان با دسترسی روزافزون

رسد که اغلب آنها را نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند.

و گسترده به اینترنت ،شاهد گونه ای از وابستگی به نام

()6

اعتیاد اینترنتی هستیم که موضوع رو به رشد عصر

با وجود تمام محاسنی که استفاده از اینترنت برای انسان

فناوری اطالعات می باشد .اعتیاد به معنای پدید آمدن

امروزی به همراه دارد ولی این فن آوری نوین ارتباطی

شرایطی است که در آن ،افراد به صورت جسمی و

همچون یک شمشیر دو لبه می تواند مضرات و مشکالت

روانی به یک ماده ی خاص وابستگی پیدا می کنند

فراوانی را به خصوص برای نسل جوان به همراه داشته

دراین بین بسیاری از پژوهشگران ،مفهوم اعتیاد را برای

باشد .پژوهشگران حوزه روانشناسی اینترنت همچون

توجیه گونه ی ویژه ای از رفتارهای مشکوك به کار می

تالبوت ) ،(Talbotیونگ ،کندال )،)Kendall

برند ،زیرا یافته ها و نشانه های اعتیاد دراین حالت نیز

دیویس) (Davisو همکاران ،اندرسون )،(Anderson

دیده می شود .انواع وابستگی های غیر ماده ای به

الن ها )(Lans

عنوان اعتیادهای رفتارمحور ،طبقه بندی می شوند.

اعتیادآوراینترنت به خصوص در قشر جوان تأکید داشته

اعتیاد به اینترنت در این گونه از اعتیادها طبقه بندی

اند)7( .

می شود (  )4,3همانند تمام انواع دیگر اعتیاد ،اعتیاد به

اختالل

اینترنت نیز با عالئمی همچون اضطراب در تعامالت

) (Internet Addiction Disorderیک نوع

اجتماعی ،کج خلقی ،بی قراری و افکار وسواسی یا خیال-

اعتیاد

راهنمای

بافی راجع به اینترنت همراه است که باعث از هم

تشخیصی

گسیختگی روابط اجتماعی می شود .اعتیاد اینترنتی،

(Diagnostic and Statistical Manual of
Mental
)Disorder
)(DSM-V
می باشد ) 8( .انجمن روانپزشکی آمریکا اختالل اعتیاد

انسان ها را به افرادی رها شده تبدیل می کند و بر روابط
اجتماعی آنان تأثیر می گذارد ( .)6نتیجه ای که در این
بحث بدست می آید ،اثبات اصل همایندی اعتیاد به

و همکاران ،همگی بر ماهیت

اعتیاد
رفتاری
و

ترسیم
آماری

به
شده

اینترنت
در

اختالالت

روانی

به اینترنت را به واسطه اشتغال شدید وفقدان کنترل
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احساس ضرورت یا رفتارهایی تعریف می کند که

کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

استفاده از اینترنت را شامل شده و منجر به اختالل یا

زاهدان پرداختند ،به این نتیجه رسیدند که استفاده از

پریشانی می گردد )8( .شیوع اعتیاد به اینترنت در

اینترنت در بین نسل جدید جامعه در حا ل گسترش

نوجوانان ،درجوامع و فرهنگ های مختلف ،تنوع گسترده

است و بخش مهمی از زندگی افراد را تشکیل می دهد

ای بین 1/6تا 30درصد دارد که افزایش سریع تعداد

و اعالم شده است که دانشجویان در معرض خطر زیادی

کاربران اینترنت ،شیوع اعتیاد به اینترنت را نیز افزایش

قرار دارند ،از این رو توجه به سالمت افراد باید در

داده است)10-9( .

اولویت قرار گیرد)18( .

چندین مطالعه شیوع اعتیاد به اینترنت را در طی سال

برای اعتیاد به اینترنت تعاریف بسیاری ارایه شده است که

های اخیر بررسی کرده اند .برای مثال ،در آمریکا شیوع آن

یکی از بنیانی ترین آنها مربوط به ویدیانتو و گریفیتز

را  10درصد و در اروپا  9درصدگزارش کرده اند )12( .در

( )Vidiano and Griffithsاست که بر طبق این

تحقیق درگاهی و رضوی  % 30از کاربران به اینترنت

تعریف ،اعتیاد به اینترنت را به عنوان اعتیاد رفتاری

اعتیاد داشتند و همگی آنها درجات مختلفی ازمشکالت

غیرشیمیایی تعریف کرده اند که تعامل انسان -ماشین را

روانی و اجتماعی از خود نشان دادند )11( .جاللی و

دربر می گیرد)19( .

همکاران میزان گرایش جوانان به استفاده از اینترنت

هولمز ) (Holmesدر تعریف خود از اعتیاد اینترنت

را %78گزارش کرده اند)13( .

) ،(Internet addictionبه تعریف استفاده طبیعی و

کوه و وسپرنیز ) (Kuh and Vesperدر پژوهش خود

معمولی اینترنت پرداخته و میگوید که هر گاه میزان

دریافتند که  % 83از دانش آموزان سال آخر دبیرستان

استفاده از اینترنت به کمتر از  19ساعت در هفته برسد،

ازاینترنت استفاده می کنند ) 14( .تحقیقات نشان می

در آن صورت میگوییم که فرد به شکل طبیعی از اینترنت

دهد ،به ازای هر ساعت استفاده از اینترنت در خانه نیم

استفاده می کند .بنابراین ،از نظر هولمز ،فردی که بیش از

ساعت از ارتباط مستقیم جوان ب ا اعضای خانواده کاسته

 19ساعت در هفته از اینترنت استفاده می کند ،معتاد به

می شود؛ و این گریختن به یک جامعه باز و شبکه ای،

اینترنت است .یونگ نیز اشاره میکند که فرد معتاد کسی

باعث کناره گیری او از اجتماع می شود)15( .

است که حداقل  38ساعت در هفته و یا  8ساعت در روز،

بررسی ها نشان داده اند که ایران از نظر بهره مندی از

وقت خود را صرف استفاده از اینترنت میکند .لیم )(Lim

اینترنت در میان  178کشور جهان ،رتبه ی  87را دارد

و همکاران ( ،)2004در زمینه آسیبشناسی ،محدودترین

که بر پایه ی طبقه بندی اتحادیه ی جهانی

تعریف را برای طبقهبندی استفاده از اینترنت ارائه

مخابرات،ازکشورهای متوسط به شمار رفته و  35درصد

میدهند .بهطوری که چنانچه فرد در هفته  2تا  3ساعت

این کاربران را جوانان تشکیل می دهند .همچنین میانگین

از اینترنت استفاده کند ،یک کاربر معمولی ،و چنانچه

زمان صرف شده برای اینترنت  52دقیقه در هفته برآورد

میزان استفاده وی از اینترنت به  5/8ساعت و یا بیشتر

شده است )16( .شیوع به اعتیاد اینترنت در ایران 10/8

برسد ،کاربری است که باید مورد بررسی های

درصد در دانشجویان پزشکی و  22/8درصد در کاربران

آسیبشناسانه قرار گیرد.گولدبرگ ) (Goldbergمعتقد

اینترنت در ج معیت عمومی گزارش شده است.

است که اعتیاد اینترنتی عبارت است از استفاده بیمارگونه

()17،16

و وسواسی از اینترنت ،که معیارهایی همچون تحمل و

در مطالعه سعید ابراهیمی( )1397که به بررسی شیوع

عالئم کنارهگیری ،از شاخصههای آن هستند ،درکل باید

اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با کیفیت خواب و

خاطرنشان کرد که اعتیاد و وسواس به اینترنت شامل

smsj.sums.ac.ir
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استفاده بیش از حد (بیش از2ساعت درروز) و وسواس

به اینترنت با اضط راب در تعامالت اجتماعی پرداخته

گونه از اینترنت جهت تجارت های آنالین ،بازی ها و

است .در واقع تحقیقات قبلی اضطراب اجتماعی را مورد

حراجی های آنالین و قمار بازی است که باعث دورشدن

بررسی قرار داده اند و به رابطه اعتیاد به اینترنت و

ازاجتماع حقیقی ،افسردگی ،بدخوابی ،چاقی وتنبلی می

اضطراب در تعامالت اجتماعی نپرداخته اند .در یکی از

شود .بنابر نظر کارشناسان ،این پدیده با توجه به فضای

این مطالعات که در دانش آموزان دبیرستانی در ایران

تحریک کننده و جذاب اینترنت در حال گسترش است و

انجام شده است ،مظفری و همکاران ( )2018نشان

درصورت عدم استفاده صحیح ،مشکالت اجتماعی بسیاری

دادند که بین اعتیاد به اینترنت با اضطراب در تعامالت

را برای جوامع مدرن و غیر مدرن ایجاد می کند .خبرزدگی

اجتماعی رابطه وجود دارد)21 ( .

و اعتیاد به اطالعات ،سبب دور شدن از خانواده و محیط

با این حال بررسی پیشینه تحقیقات نشان می دهد که

اجتماعی و تحت تأثیر قرار گرفتن فرد توسط رسانه ها و

پژوهشی که ارتباط اعتیاد به اینترنت را با اضطراب در

اخبار منتشر شده در فضای سایبری می شود .بنابراین

تعامالت اجتماعی دانشجویان پزشکی مورد بررسی قرار

اعتیاد به رایانه بر اساس تعاریف جامعه شناختی و

داده باشد ،وجود ندارد .لذا هدف این پژوهش بررسی

روانشناسی به استفاده مداوم از رایانه و بازی ها و برنامه

این ارتباط در دانشجویان پزشکی می باشد.

های آفالین رایانه اطالق می شود .انجمن روانپزشکی

از سوی دیگر یکی از متغیرهای مرتبط با اعتیاد به

آمریکا برای شناخت اعتیاد اینترنتی و افرادی که به

اینترنت سبک های مقابله با استرس است .سبک های

استفاده مفرط از اینترنت معتادند ،معیارهایی را مشخص

مقابله با استرس به تالش های شناختی و رفتاری گفته

کرده است که می بایست در طول یک دوره 12ماهه (یک

می شود که افراد با هدف مدیریت الزام های خاص

ساله) در وی دیده شود.

درونی و بیرونی و غلبه بر تعارض هایی که فراتر از

یکی از انواع اختالالت اضطرابی ،اضطراب اجتماعی است.

منابع شخصی وی هستند ،به کار می برد( .الزاروس

در این اختالل فرد ترس یا اضطراب شدید یا قابل توجه از

 )1991این سبک ها در یک تقسیم بندی کلی شامل

موقعیت های اجتماعی که ممکن است در آنها فرد مورد

سبک های مسئله مدار و هیجان مدار هستند .در سبک

موشکافی دیگران قرار گیرد دارد .در چنین مواقعی فرد

مسئله مدار هدف حل مسئله یا انجام دادن کاری به

نسبت به این که در مورد او برداشتی منفی صورت بگیرد،

منظور تغییر منبع استرس ا ست و در سبک هیجان

می ترسد .بیمار نگران است که دیگران وی را مضطرب،

مدار هدف کاهش یا مدیریت پریشانی های هیجانی

ضعیف ،دیوانه ،احمق ،کسالت آور ،رعب آور ،کثیف یا

مرتبط با موقعیت می باشد(فولکمن و الزاروس .)1980

نامطبوع تصور نماید .این ترس یا اضطراب در موقعیت های

تحقیقات مختلف نشان می دهند که بین اعتیاد با

مختلفی مانند مشاهده شدن ،اجرا کردن در حضور دیگران

اینترنت و سبک های مقابله با استرس ارتباط وجود

و تعامالت اجتماعی وجود دارد (انجمن روان پزشکی

دارد)30 -22 ( .

آمریکا .)2013 ،پژوهش های مختلفی رابطه بین اعتیاد

با این حال تاکنون پژوهشی به بررسی این ارتباط در

به اینترنت را با مشکالت روانشناختی مانند افسردگی و

دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز وجود

اضطراب از جمله اضطراب اجتماعی نشان داده اند.

ندارد .بنابراین هدف دیگر این پژوهش بررسی ارتباط

( )20و ( )32 -24

بین اعتیاد به اینترنت با سبک های مقابله ای در این

با این وجود تحقیقات محدودی به بررسی رابطه اعتیاد

دانشجویان می باشد.
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روش کار

را کاربر عادی ،کاربر مشکل دار و کاربر وابسته یا معتاد

پژوهش حاضر از روش توصیفی -مقطعی می باشد .جامعه

طبقه بندی کرد)31( .

آماری پژوهش شامل کل دانشجویان پزشکی در حال

علوی و همکاران ( )1389در پژوهشی ساختار  5عاملی را

تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1397بود

برای این پرسشنامه نشان دادند .همچنین آلفای کرونباخ،

که تعداد 120نفر از این دانشجویان به روش نمونه گیری

بازآزمایی و روایی تصنیف به ترتیب برابر با  0/82 ،0/88و

دردسترس و بر اساس معیارهای ورود به مطالعه در این

 0/72بدست آمد .بهترین نقطه برش این پرسشنامه 26

پژوهش شرکت کردند .نمونه پژوهش بر اساس یافته های

بدست آمد)32( .

مطالعات پیشین (بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت

ب -پرسشنامه سبک های مقابله ای

باافسردگی ،اضطراب ،فشارروانی و هراس اجتماعی در

این پرسشنامه توسط بیلینگز و موس ساخته شده است و

دانشجویان دانشگاه اصفهان) و باکمک نرم افزار آماری

دارای  32سوال است که نحوه پاسخگویی افراد به

 Med-Calcبا خطای  5%و توان  90%حداقل حجم

رویدادهای استرس زا را مورد سنجش قرار می دهد نمره

نمونه  52مورد تعیین شدکه جهت افزایش توان و دقت

گذاری پرسشنامه به شیوه لیکرت  4درجه ای از صفر تا 3

مطالعه حجم نمونه را به نزدیک دو برابر افزایش دادیم و

می باشد .پرسشنامه دارای پنج خرده مقیاس مقابله مبتنی

نهایتا  120مورد انتخاب شده و در این پژوهش شرکت

بر حل مسئله ،مهار هیجانی ،ارزیابی شناختی ،مهار

کردند .معیارهای ورود به مطالعه شامل گذراندن حداقل

جسمانی یا جسمانی کردن و جلب حمایت اجتماعی می

یک ترم تحصیلی ،دامنه سنی بین  21تا  91سال ،و معیار

باشد .حسینی قدمگاهی در پژوهشی ضریب پایایی این

خروج شامل عدم تمایل به شرکت در مطالعه بود .این

پرسشنامه را  0/79گزارش کرده است)36-33) .

پژوهش با کد  ir.sums.ned.rec.1397.418توسط

ج -پرسشنامه اضطراب در تعامالت اجتماعی

کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی شیراز ثبت شده و کلیه

این پرسشنامه توسط هیمبرگ و همکاران( )1992ساخته

اصول اخالقی رعایت شده است.

شده و دارای  20سوال است که واکنش فرد نسبت به

بعد از مراجعه به دانشکده پزشکی دانشجویانی که تمایل

موقعیت های مربوط به تعامل اجتماعی و گروهی را مورد

به شرکت در مطالعه داشتند انتخاب و بعد از توضیح

سنجش قرار می دهد و نمره باالتر نشان دهنده سطح

هدف پژوهش وکسب رضایت آگاهانه،پرسشنامه های

باالتر اضطراب در تعامالت اجتماعی است .سواالت

اعتیاد به اینترنت یانگ ،پرسشنامه سبک های مقابله ای

پرسشنامه به شیوه لیکرتی از صفر تا چهار نمره گذاری می

بلینگز و موس و مقیاس اضطراب تعامالت اجتماعی

شود .پایایی این پرسشنامه در کشور ایران به روش

)(SIASرا تکمیل کردند.

بازآزمایی و آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با  0/79و 0/90
گزارش شده است .همچنین این پرسشنامه با مقیاس ترس

 -1روش اجرای پرسشنامه

از ارزیابی اجتماعی و پرسشنامه ترس مرضی اجتماعی

الف -پرسشنامه اعتیاد به اینترنت

رابطه داشت(طاوولی و همکاران )38,37( .)2012

این پرسشنامه توسط یانگ( )1996ساخته شده و دارای

پس از جمع آوری اطالعات ،تجزیه و تحلیل با استفاده از

 20سوال است که به شیوه لیکرتی از  1تا  5نمره گذاری

نرم افزار  SPSSانجام و از روش های آمار توصیفی مانند

می شود .بر اساس نمرات به دست آمده فرد،می توان وی

میانگین و انحراف معیار و همبستگی و تحلیل رگرسیون
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جدول  .2ضریب همبستگی بین اعتیاد به اینترنت و عالئم

استفاده شد.

اضطراب در تعامالت اجتماعی

یافتهها

متغیر مالک (عالئم اضطراب در

همان طور که در جدول  1مشاهده می شود میانگین
متغیرهای اعتیاد به اینترنت ،اضطراب در تعامالت

متغیر پیشبین

تعداد ( 120نفر)

اجتماعی و سبکهای مقابله با استرس به ترتیب برابر با
 28/59±9/751 ،47/86±13/889و 38/08±10/382

تعامالت اجتماعی)

اعتیاد به اینترنت

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

**0/455

0/001

** معنادار در سطح  * 0/01معنادار در سطح 0/05

میباشد.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

اعتیاد به اینترنت

120

47/86

13/889

اضطراب در تعامالت اجتماعی

120

28/59

9/751

سبک های مقابله با استرس

120

38/08

10/382

بین اعتیاد به اینترنت با عالئم اضطراب در تعامالت
اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد.

نمودار  .1نمودار پراکنش اعتیاد به اینترنت و عالئم اضطراب

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،ضریب

در تعامالت اجتماعی

همبستگی بین اعتیاد به اینترنت و عالئم اضطراب در
تعامالت اجتماعی برابر است با  0/455که با توجه به سطح

بین اعتیاد به اینترنت با سبک های مقابله با استرس

معنیداری که کمتر از  0/01میباشد ،رابطه معناداری در

ارتباط معناداری وجود دارد.

سطح معنیداری  0/001بین اعتیاد به اینترنت و عالئم

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،ضریب

اضطراب در تعامالت اجتماعی وجود دارد .مثبت بودن

همبستگی بین اعتیاد به اینترنت و سبک های مقابله با

ضریب همبستگی نشان دهنده رابطه مستقیم بین اعتیاد

استرس برابر است با  0/385که با توجه به سطح

به اینترنت و عالئم اضطراب در تعامالت اجتماعی

معنیداری که کمتر از  0/01میباشد ،رابطه معناداری در

دانشجویان میباشد .یعنی هر چه اعتیاد به اینترنت در بین

سطح معنیداری  0/001بین اعتیاد به اینترنت و سبک

دانشجویان بیشتر باشد ،از اضطراب بیشتری در تعامالت

های مقابله با استرس وجود دارد .مثبت بودن ضریب

اجتماعی برخوردار هستند .نمودار پراکنش مربوط به رابطه

همبستگی نشان دهنده رابطه مستقیم بین اعتیاد به

بین اعتیاد به اینترنت و عالئم اضطراب در تعامالت

اینترنت و سبک های مقابله با استرس دانشجویان میباشد.

اجتماعی در نمودار  1نشان داده شده است.

نمودار پراکنش مربوط به رابطه بین اعتیاد به اینترنت و
سبک های مقابله با استرس در نمودار  2نشان داده شده
است.
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بین اعتیاد به اینترنت با عالئم اضطراب در تعامالت
جدول  .3ضریب همبستگی بین اعتیاد به اینترنت و سبک های

اجتماعی و سبکهای مقابله با استرس بر حسب جنسیت

مقابله با استرس

ارتباط معناداری وجود دارد.

متغیر مالک (سبک های مقابله با

برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون

استرس)

متغیر پیشبین

استفاده شده است که نتایج در جدول  4آمده است.

تعداد ( 120نفر)
ضریب همبستگی

سطح معنیداری

**0/385

0/001

اعتیاد به اینترنت

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،ضریب
همبستگی بین اعتیاد به اینترنت و عالئم اضطراب در
تعامالت اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر به ترتیب

** معنادار در سطح  * 0/01معنادار در سطح 0/05

برابر است با  0/484و  0/434که با توجه به سطح
معنیداری که کمتر از  0/01میباشد ،رابطه معناداری در
سطح معنیداری  0/001بین اعتیاد به اینترنت و عالئم
اضطراب در تعامالت اجتماعی در هر دو گروه وجود دارد.
همچنین ضریب همبستگی بین اعتیاد به اینترنت و سبک
های مقابله با استرس در دانشجویان دختر و پسر به ترتیب
برابر است با  0/490و  0/310که با توجه به سطح
معنیداری ،به ترتیب رابطه معناداری در سطح معنیداری
 0/01و  0/05بین اعتیاد به اینترنت و سبک های مقابله با
استرس در دانشجویان دختر و پسر وجود دارد .مثبت بودن
ضریب همبستگی نشان دهنده رابطه مستقیم بین اعتیاد

نمودار  .2نمودار پراکنش اعتیاد به اینترنت و سبک های

به اینترنت با عالئم اضطراب در تعامالت اجتماعی و سبک

مقابله با استرس

های مقابله با استرس بر حسب جنسیت میباشد.

جدول  .4ضریب همبستگی بین اعتیاد به اینترنت با عالئم اضطراب در تعامالت اجتماعی و سبک های مقابله با استرس بر حسب جنسیت
متغیر پیش بین (اعتیاد به اینترنت)
زن ( 52نفر)

همبستگی

ضریب

معنیداری

سطح

0/490

** معنادار در سطح  * 0/01معنادار در سطح 0/05
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ضریب

سبک های مقابله با استرس

0/001

همبستگی

اجتماعی

**

سطح

عالئم اضطراب در تعامالت

**0/484

0/001

معنیداری

متغیر های مالک

مرد ( 68نفر)

**0/434

0/001

*

0/001

0/310

ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با عالئم اضطراب در تعامالت اجتماعی437/
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بین اعتیاد به اینترنت با عالئم اضطراب در تعامالت

های مقابله با استرس بر حسب مقطع تحصیلی میباشد.

اجتماعی و سبکهای مقابله با استرس بر حسب مقطع
تحصیلی ارتباط معناداری وجود دارد.

بحث

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،ضریب

در مطالعه حاضر که به ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با

همبستگی بین اعتیاد به اینترنت و عالئم اضطراب در

عالئم اضطراب درتعامال ت اجتماعی وسبک های مقابله با

تعامالت اجتماعی در مقطع تحصیلی علوم پایه،

استرس در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

فیزیوپاتولوژی و بالینی به ترتیب برابر است با ،0/562

شیرازدر سال 1397پرداخته شد 43/3 ،درصد مونث و

 0/714و  0/232که با توجه به سطح معنیداری ،رابطه

 56/7درصد مذکرمورد بررسی قرار گرفتند که فراوانی

معناداری در سطح معنیداری  0/001بین اعتیاد به

افراد مذکر از افراد مونث بیشتر بود.همچنین میانگین

اینترنت و عالئم اضطراب در تعامالت اجتماعی در دو

متغیرهای اعتیاد به اینترنت ،اضطراب تعامالت اجتماعی و

مقطع تحصیلی علوم پایه و فیزیوپاتولوژی وجود دارد.

سبکهای مقابله با استرس به ترتیب برابر با

همچنین ضریب همبستگی بین اعتیاد به اینترنت و سبک

 28/59±9/751 ،47/86±13/889و 38/08±10/382

های مقابله با استرس در مقطع تحصیلی علوم پایه،

بود.

فیزیوپاتولوژی و بالینی به ترتیب برابر است با ،0/396

بین اعتیاد به اینترنت با عالئم اضطراب در تعامالت

 0/204و  0/477که با توجه به سطح معنیداری ،به

اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد .ازاین جهت این

ترتیب رابطه معناداری در سطح معنیداری  0/05و 0/01

مطالعه با مطالعه درگاهی و رضوی(،)1386علوی وهمکاران

بین اعتیاد به اینترنت و سبک های مقابله با استرس در دو

( ،)1389لشگرآراوهمکاران ( ،)1390دستجردی و صیادی

مقطع علوم پایه و بالینی وجود دارد .مثبت بودن ضریب

( ،)1391ین و همکاران ()2007که بیان کردند استفاده از

همبستگی نشان دهنده رابطه مستقیم بین اعتیاد به

اینترنت به دلیل جذابیت های کاذبی که برای کاربران

اینترنت با عالئم اضطراب در تعامالت اجتماعی و سبک

ایجاد می کند ،به آرامی آنها را به خود معتاد می سازد وبه

جدول  .5ضریب همبستگی بین اعتیاد به اینترنت با عالئم اضطراب در تعامالت اجتماعی و سبک های مقابله با استرس بر حسب مقطع
تحصیلی
متغیر پیش بین (اعتیاد به اینترنت)
علوم پایه ( 37نفر)

ضریب همبستگی

0/001

**0/714

0/001

0/232

0/074

0/015

0/204

0/351

**0/477

0/001

سطح معنیداری

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

سبک های مقابله با استرس

ضریب همبستگی

عالئم اضطراب در تعامالت اجتماعی

سطح معنیداری

متغیر های مالک

فیزیوپاتولوژی ( 23نفر)

**0/562
*/396

0

بالینی ( 60نفر)

** معنادار در سطح  * 0/01معنادار در سطح 0/05
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ظاهرنیازهای روانی و هیجانی آنها را تأمین نموده

پژوهش حاضر با پژوهش های درگاهی و رضوی (،)1386

وجایگزین حض ور و تعامل با افراد در دنیای واقعی شده و

علوی و همکاران ( ،)1389لشگرآرا و همکاران (،)1390

ارتباطات اجتماعی و عاطفی کاربران رامختل می کند.

دستجردی و صیادی ( ،)1391ایرانلو و گودرزی (،)1391

()47,39,32,12,1

فیاضی ( ،)1391جعفری و فاتحی زاده ( ،)1391مسعودنیا

بین اعتیاد به اینترنت با سبک های مقابله با استرس

( ،)1391ین و همکاران ( ،)2007ارسال و همکاران

ارتباط معناداری وجود دارد .ازاین جهت این مطالعه با

( )2013و نیز لی و همکاران ( )2014دراکثر فرضیه ها

مطالعه ایرانلو و گودرزی ( ،)1390فیاضی (،)1391

همسو می باشد )42-39( .و ()48-45

جعفری و فاتحی زاده ( )1391همسو می باشدکه بیان

تاکنون تعدادی مطالعه در جهان و به ویژه ایران در مورد

کردند مجموعه متغیرهای بالینی افسردگی ،اضطراب ،فشار

دانشجویان دچار اعتیاد به اینترنت صورت گرفته است اما

روانی و هراس اجتماعی می توانند پیش بینی کننده اعتیاد

با توجه به آسیب پذیر بودن این قشر و شیوع متفاوت

به اینترنت باشند .بین اعتیاد به اینترنت با :سبک مقابله

بیماری های روانپزشکی و روانشناختی در آنها و همچنین

ای مساله مدار رابطه معکوس و معنادار ،سبک مقابله ای

تاثیرات آنها بر سایر اقشار جامعه نیاز به انجام مطالعات

هیجان مدار و اجتنابی رابطه مستقیم و معنادار ،مهارت

بیشتر در این زمینه احساس می شودو هرچه مطالعات

اجتماعی پایین رابطه مستقیم و معنادار و مهارت اجتماعی

صورت گرفته در این زمینه ،بیشتر ،دقیق تر و جامع تر

باال رابطه معکوس و معنادار می باشد)42-40( .

باشد،کمک بیشتری به ارتقا کیفیت زندگی افراد جامعه

بین اعتیاد به اینترنت با عالئم اضطراب در تعامالت

خواهد کرد .از نقاط قوت این مطالعه می توان به بررسی

اجتماعی و سبکهای مقابله با استرس بر حسب جنسیت

دانشجویان پزشکی به ویژه دانشجویان پزشکی دانشگاه

ارتباط معناداری وجود دارد .با توجه به بیشتر بودن ضریب

علوم پزشکی شیرازکه تاکنون مطالعه مناسبی درخصوص

همبستگی در جنس مونث در هر سه متغیر ،ارتباط مثبت

متغیرهای مورد بحث دراین قشرانجام نشده بود ضمنا

معنادارتری در جنس مونث وجود دارد  .ازاین جهت این

متغیر های جامع ترو کامل تربه نسبت مطالعات قبل و

مطالعه با مطالعه دستجردی و صیادی ( ،)1391تاچر و

بررسی از لحاظ جنسیت و مقطع تحصیلی اشاره کرد.

همکاران ( )2008و تیموتی و همکاران ( )2011ناهمسو

از محدودیت های مطالعه ی حاضر ،می توان به این مورد

می باشد ،دلیل عدم انطباق این است که جامعه آماری

اشاره کرد که مطالعه مقطعی بوده و در این مطالعه فقط

مطالعات مذکور با مطالعه حاضر متفاوت می باشد.

دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بررسی

()44,43,39

شده اند و امکان تعمیم دادن نتایج به سایر دانشجویان

بین اعتیاد به اینترنت با عالئم اضطراب در تعامالت

وجود ندارد .همچنین در این پژوهش از پرسشنامه استفاده

اجتماعی و سبکهای مقابله با استرس بر حسب مقطع

شده است که امکان سوگیری در پاسخ های

افراد مورد

تحصیلی ارتباط معناداری وجود دارد .ازاین جهت این

بررسی را مطرح می کند .تحقیقات آتی می توانند ضمن

مطالعه با مطالعه دستجردی وصیادی ( )1391همسو می

رفع این محدودیت ها مطالعات جامع نگر بیشتری با در

باشدکه بیان کرده بین گروه های تحصیلی ،اعتیاد به

نظر گرفتن متغیرهای موثر بر اعتیاد به اینترنت بپردازند.

اینترنت در رشته های گروه علوم پایه کمتر از سایر رشته

پیشنهاد می شود تحقیقات آتی به بررسی عوامل

ها در گروههای علوم انسانی و فنی مهندسی بوده

روانشناختی موثر دیگر بر اعتیاد به اینترنت دانشجویان

است)39( .

پزشکی پرداخته و اثربخشی مداخالت مبتنی بر آموزش
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