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ABSTRACT

Background & objectives: The Internet is used for different activities by many on a daily
basis. The problematic internet use (PIU) is related to poor academic and job performances
and also sleep problems. The purpose of this study was to investigate the prevalence of
problematic internet use and its relationship with daytime sleepiness (DS).
Methods: A descriptive cross-sectional study was conducted on 280 medical students of the
Ardabil University of Medical Sciences. Medical students were entered into the study using
the convenience sampling method and were interviewed using the PIU and Epworth
questionnaire. The statistical analysis was done by SPSS Version 23 using the chi-square test,
Student’s t-test and Pearson’s correlation. Univariate linear regression analysis was applied to
find the relation between PIU and DS.
Results: The mean age of participants in the study was 23.93 years with an SD of 2.25. Most
of the participants were 23-25 years old. The obtained results showed that 33.6% of the
participants had normal scores followed by 44.8% mild disorder, 18.4% moderate disorder,
and 2.3% severe disorder. The daily prevalence of daytime sleepiness was 11.6%. There was
a positive correlation between the improper use of the Internet and daytime sleepiness.
Conclusion: PIU associated strongly with daytime sleepiness. Students should be educated
and informed about the problematic internet use.
Keywords: Problematic Internet Use; Daytime Sleepiness; Medical Students; Ardebil
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30/6/98پذیرش:19/3/98دریافت:

قدمهم
ــت توا  ــروزي، اینترن ــان ام ــرات  در جه ــت اث ــته اس نس

هـا هـاي مختلـف زنـدگی انسـان    در جنبـه گسترده اي 
اینترنت وسیله اي است که بیشتر افـراد از آن  .بگذارد

ي خـود در کسـب دانـش، آمـوزش،     هـا براي فعالیـت 
. بـاالي  )1-3(کنندکسب و کار و سرگرمی استفاده می

ــامل   70 ــت، ش ــان از اینترن ــان و جوان ــد نوجوان درص
ها و نرم افزارهاي و ارتباطی، سایتي اجتماعی هاشبکه

. نوجوانـان و جوانـان   )4-6(کننـد مـی آنالین اسـتفاده 
. )7(کننـد بیشتر از بزرگساالن از اینترنت استفاده مـی 

آسیایی طقاحدود نصف کاربران اینترنت جهان در من
کننـد، در بـین کشـورهاي خاورمیانـه نیـز      زندگی می

شمگیري بیشتر از کاربران اینترنت در ایران به طور چ
تعـداد  2016تـا  2000. از سال )8(ستاسایر کشورها

درصـد  68درصـد بـه   4کاربران اینترنت در ایران از 
. استفاده بـی رویـه از اینترنـت    )9(افزایش یافته است

چکیده
اززاآسـیب هکنند. اسـتفاد میاستفادهخودهايفعالیتبرايآنازافرادبیشترکهاستايوسیلهاینترنتزمینه و هدف:

مطالعـه بررسـی شـیوع اسـتفاده     دارد. هدف از اینارتباطخوابمشکالتشغلی وعملکردکاهشتحصیلی،افتبااینترنت
باشد.زا از اینترنت و ارتباط آن با خواب آلودگی روزانه میآسیب

پزشـکی علـوم دانشـگاه زشـکی پدانشجویاننفر280روي برکهبودمقطعی-توصیفیمطالعهیکمطالعه اینروش کار:
با استفاده از روش نمونه گیري در دسترس دانشجویان پزشکی عمومی با رضایت آگاهانـه وارد مطالعـه   .شداجرااردبیل

قرار گرفتند. داده ها مصاحبهمورد)Epworth(اینترنت و ایپورثشده و با استفاده از پرسشنامه هاي استفاده آسیب زا از 
مورد SPSSبا استفاده از روش آماري مقایسه میانگین ها، کاي دو و رگرسیون خطی ساده در نرم افزار آوري پس از جمع

تحلیل قرار گرفتند.
25تـا 23سنیردهدرکنندگانشرکتاکثروبودسال93/23±25/2مطالعهدرکنندگانشرکتسنی: میانگینیافته ها

شـدید بـود.   2/3متوسـط و  4/18خفیـف،  8/44درصد طبیعـی،  6/33ت براي نمره استفاده آسیب زا از اینترن.بودندسال
درصد بدست آمد. بین استفاده آسیب زا از اینترنت و خـواب آلـودگی روزانـه ارتبـاط     6/11شیوع خواب آلودگی روزانه 

مثبتی بدست آمد.
نشـجویان بایـد تحـت آمـوزش هـا و      خواب آلودگی روزانه ارتباط شدیدي با استفاده از اینترنـت دارد و دا نتیجه گیري:

آگاهی الزم در مورد استفاده مفید از اینترنت قرار گیرند.
استفاده آسیب زا از اینترنت، خواب آلودگی روزانه، دانشجویان پزشکی اردبیلواژه هاي کلیدي:
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381حجت الیق و همکاران ...زا از اینترنتستفاده آسیبا

باعث ایجاد افسردگی، اضطراب، تنهایی، بیش فعـالی و  
. )10-12(شـود همچنین اتخاذ تصمیمات هیجـانی مـی  

زا و اعتیـادآور  یبدهد استفاده آسمیت نشانمطالعا
اجتماعی، افـت تحصـیلی،   -از اینترنت با مشکالت روانی

کاهش عملکرد شغلی، کاهش اعتماد به نفـس، کـاهش   
ــدان و کمبــود خــواب رابطــه   ــدین و فرزن رابطــه وال

از زاآسـیب . شیوع اسـتفاده  )12-14(داري داردمعنی
ــای  ــجویان آمریک ــین دانش ــت در ب ــین اینترن 0-26ی ب

. در ایـران نیـز ارقـام    )15(درصد گزارش شده است
آور یـا اعتیـاد  زاآسـیب مختلفی براي شـیوع اسـتفاده   

بدســت آمــده اســت، شــیوع اعتیــاد بــه اینترنــت در  
ــان   ــجویان هرمزگ ــد6/3دانش ــین )16(درص و در ب

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان براي پسران 
بدست آمـده اسـت  درصد20و براي دختران 8/33
. در مطالعه اي که در سه دانشگاه علـوم پزشـکی   )17(

تهران، ایران و کرمانشاه به طور همزمان اجـرا شـده   
31از اینترنــت بــراي زاآســیبنمــره اســتفاده ،اســت

20درصــد داراي اخــتالل خفیــف، 45درصــد طبیعــی، 
درصـد داراي اخـتالل   4درصد داراي اختالل متوسط و 

. مطالعــه اي نشــان)18(اســتشــدید گــزارش شــده
دهد دانشجویانی که زمان بیشتري بـراي اسـتفاده   می

کنند زمان کمتـري بـراي خـواب    از اینترنت صرف می
. )12(ندکنمیدارند و سطح باالیی از خستگی را تجربه

روزانه بـا تصـادفات راننـدگی، حـوادث     آلودگیخواب
شغلی، کاهش کارایی تحصیلی و مشـکالت بـین فـردي    

روزانـه  آلودگیخواب. )19-21(تعددي همراه استم
باشـد یک مسئله و نگرانی عمده بهداشت جهـانی مـی  

روزانه طـراوت و بیـداري کامـل،    آلودگیخواب. )22(
ــین     ــول روز از ب ــرد را در ط ــز ف ــیاري و تمرک هوش

بــرد، احســاس خســتگی و نــاراحتی در پــی دارد و مــی
دیــدي افســردگی و اضــطراب را در فــرد پهــانشــانه

اسـتفاده بـیش از حـد از    که. از آنجایی)23(آوردمی
روزانـه عـوارض متعـددي    آلـودگی خـواب اینترنت و 

بخصوص در بین دانشـجویان دارد توجـه بـه ایـن دو     
مقوله در کنترل سـالمت روانـی و عملکـرد تحصـیلی     

رسد. مطالعـات  دانشجویان الزم و ضروري به نظر می
ــورد  ــددي در م ــتفاده از متع ــیوع اس اینترنــت و ش

وجود آلودگی روزانه در بین دانشجویان مستقالًخواب
دارد اما در مورد ارتباط استفاده از اینترنـت و مشـکل   

صـورت گرفتـه   ات اندکیعروزانه مطالآلودگیخواب
زاآسـیب است. لذا این مطالعه در ابتدا شیوع استفاده 

روزانه دانشجویان پزشکی آلودگیخواباز اینترنت و 
سپس کرده وگاه علوم پزشکی اردبیل را بررسیدانش

از اینترنـــت و زاآســـیبارتبـــاط بـــین اســـتفاده   
داده ی روزانــه را مــورد بررســی قــرار گآلــودخــواب

.است

روش کار
کـه بـر   بـود مقطعی -یک مطالعه توصیفیمطالعه این 

روي دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 
انصـاري و  اده از مطالعـه اجرا شد. حجم نمونه با اسـتف 

بدست آمد کـه در شـهر زاهـدان بـر     )17(همکاران 
روي دانشجویان پزشکی اجرا شده اسـت. در مطالعـه   

درصد گزارش شـده  25فوق شیوع اعتیاد به اینترنت 
95درصـد و در سـطح اطمینـان    5است که با خطـاي  
نفر تعیین شد. در این مطالعه 280درصد حجم نمونه 

پرسشنامه نیز 10رگشت داده نشد و پرسشنامه ب20
به دلیل عدم تکمیـل، کنـار گذاشـته شـد و در نهایـت      

به صورت هاپرسشنامه اجرا شد. نمونه250مطالعه با 
ــدند  ــاب ش ــترس انتخ ــن ،در دس ــه ای ــه  ب ــورت ک ص

دانشجویانی که در روزهاي نمونه گیـري در دانشـگاه   
حضور داشتند بـا کسـب اجـازه وارد مطالعـه شـده و      

نامه دریافـت کردنـد. معیـار ورود بـه مطالعـه      پرسش
دانشجوي پزشکی عمـومی بـودن و رضـایت آگاهانـه     

لـت  ی که گوشـی موبایـل هوشـمند و یـا تب    بود. کسان
د. نحـوه  کردنـد از مطالعـه خـارج شـدن    استفاده نمی

ــع ــود.   جم ــنامه ب ــورت پرسش ــه ص ــات ب آوري اطالع
پرسشنامه شامل سه بخـش مشخصـات دموگرافیـک،    

از اینترنـت و  زاآسـیب سـتاندارد اسـتفاده   پرسشنامه ا
روزانه بود.آلودگیخوابپرسشنامه استاندارد میزان 
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از اینترنــت زاآســیبپرسشــنامه اســتاندارد اســتفاده 
گزینه اي است که 7سوال به صورت لیکرت 15داراي 

نمره دهی شـده انـد. کمتـرین نمـره قابـل      7تا 1از 
چقـدر نمـره   اسـت. هـر  105و بیشـترین  15اکتساب 

کسب شده بیشتر باشـد شـدت اخـتالل بیشـتر اسـت.      
اختالل 65تا 46طبیعی، 45تا 15نمره کسب شده بین 

اخـتالل  105تـا  86اخـتالل متوسـط و   85تا 66خفیف، 
شـود. روایـی و پایـایی ایـن     شدید در نظر گرفته مـی 
. )18(پرسشنامه تایید شده است

ــزان  ــودگیخــوابپرسشــنامه می ــهآل احتمــال 1روزان
ي مختلـف روزمـره را   هـا زدن فـرد در فعالیـت  چرت

سوال اسـت کـه بـه    8شامل این پرسشنامهسنجد.می
به احتمال «(نمره صفر) تا » زنمچرت نمیاصالً«صورت 

در وشود) پاسخ داده می3(نمره » زنمزیاد چرت می
نمـره کسـب کنـد. نمـره     24تا 0تواند از مجموع می

ــاالتر از  ــ10ب ــود  در ای ــده وج ــان دهن ــون نش ن آزم
.)24(باشدمیروزانهآلودگیخواب
SPSS-19پس از جمع آوري وارد نـرم افـزار  هاداده

ي آمـاري کـاي دو، تـی    هابا استفاده از آزمونوهشد
مستقل، آنالیز واریانس و آزمون همبسـتگی پیرسـون   

ي دارمعنـی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفـت. سـطح   
صد در نظر گرفته شد. در5در این مطالعه 

یافته ها
کننـــدگان در مطالعـــه  میـــانگین ســـنی شـــرکت  

در کننـدگان شـرکت بـود و اکثـر   سال 25/2±93/23
درصـــد 8/42. نـــدســـال بود25تـــا 23رده ســـنی 

کنندگان مرد و مابقی زن بودند. میانگین نمره شرکت
ــتفاده   ــنامه اس ــل از پرسش ــیبحاص ــت زاآس از اینترن

95و 15داقل و حداکثر نمـره  . حبود48/17±62/52
ــه   ــتفاده روزان ــانگین اس ــود. می ــرکتب ــدگانش از کنن

سـاعت  6تـا  1بـود کـه از   سـاعت  1/4±5/1اینترنت 
روزانـه  آلـودگی خـواب باشد. میانگین نمره میمتغیر

ــه   6/4±6 ــد کــ ــت آمــ ــد از 6/11بدســ درصــ

1 ESS Sleep Questionnaire

روزانـه بودنـد  آلـودگی خوابداراي کنندگانشرکت
از زاآسـیب دان از نظر اسـتفاده  ). زنان و مر1(جدول

آلودگیخواباینترنت، مصرف روزانه اینترنت و نمره 
).>005/0p(ي باهم نداشتنددارمعنیروزانه اختالف 

، استفاده آسیب زا، مصرف مشخصات دموگرافیکتوصیف .1جدول 
شرکت کنندگان در مطالعهروزانه و میزان خواب آلودگی روزانه

(درصد)تعدادمتغیر
)250کل(تعداد 

سن
)2/33(83سال23کمتر از 

)8/36(92سال25تا 23
)30(75سال25بیشتر از 

)8/48(122مجردوضعیت تاهل
)2/51(128متاهل

زا از اینترنتاستفاده آسیب

)6/33(84طبیعی
)8/44(112خفیف

)4/18(46متوسط
)2/3(8شدید

(SD)62/52)48/17(

مصرف روزانه اینترنت

)7/21(54ساعت2کمتر از 
)47(117ساعت4تا 2

)3/31(78ساعت4بیشتر از 
(SD)1/4)53/1(

آلودگی روزانهخواب
)6/11(29بله
)4/88(221خیر

(SD)01/6)64/4(

از زاآسـیب ، میانگین نمره اسـتفاده  2بر اساس جدول 
ي مختلف سـنی و بـین مجردهـا و    هااینترنت در رده

ي نداشت. اما میانگین نمـره  دارمعنیاختالف هامتاهل
ــتفاده  ــیباس ــت در ردهزاآس ــااز اینترن ــف ه ي مختل

بود. دارمعنیمصرف روزانه از اینترنت از نظر آماري 
ــه در آلــودگیخــوابهمچنــین میــانگین نمــره  روزان

هـا ن مجردهـا و متاهـل  ي مختلـف سـنی و بـی   هارده
ي نداشــت. امــا میــانگین نمــره    دارمعنــیاخــتالف 

ي مختلف مصـرف روزانـه از   هادر ردهآلودگیخواب
بود.دارمعنیاینترنت از نظر آماري 
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ضعیت تاهل و مصرف روزانه اینترنتمقایسه نمره استفاده آسیب زا از اینترنت و خواب آلودگی روزانه برحسب سن، و.2جدول 

روزانهآلودگیخواباز اینترنتزااستفاده آسیبغیرمت
(انحراف معیار)میانگین(انحراف معیار)میانگین

سن

)49/4(74/5)8/17(58/51سال23کمتر از 
)71/4(29/6)24/17(84/53سال25تا 23

)75/4(97/5)48/17(29/52سال25بیشتر از 
682/0p=737/0p=

وضعیت تاهل
)15/4(49/5)6/17(66/50ردمج

)95/4(4/6)3/17(09/54متاهل
125/0p=124/0p=

مصرف روزانه اینترنت

)78/0(46/1)21/7(26/28ساعت2کمتر از 
)19/1(73/4)03/6(68/50ساعت4تا 2

)89/4(09/11)08/9(3/72ساعت4بیشتر از 
0001/0p=0001/0p=

دهـد کـه   نشان می3ر جدول نتیایج مدل رگرسیون د
ي بـر  دارمعنـی از اینترنـت بـه طـور    زاآسیباستفاده 

روزانـه اثرگـذار اسـت یعنـی اسـتفاده      آلـودگی خواب
روزانه شـده  آلودگیخواباز اینترنت باعث زاآسیب

ي روزانه خواهـد شـد،   هاو منجر به اختالل در فعالیت
ــاال و     ــتگی ب ــیون همبس ــدل رگرس ــایج م ــین نت همچن

ــتقیم ــتفاده مسـ از اینترنـــت و زاآســـیبی بـــین اسـ
).=915/0r(دهدروزانه نشان میآلودگیخواب

بررسی تاثیر استفاده آسیب زا از اینترنت بر خواب آلودگی روزانه.3جدول 
BStandardized BtRP

243/0915/078/35915/00001/0از اینترنتزاآسیباستفاده 

بحث
از زاآسـیب تعیین شیوع استفاده تحقیق حاضر با هدف

روزانـه در بـین   آلودگیخواباینترنت و ارتباط آن با 
اردبیـل در  دانشگاه علـوم پزشـکی   دانشجویان پزشکی 

اکثریت افـراد  ها،انجام شد، بر اساس یافته1398سال 
سـال قـرار   25تـا  21مورد مطالعه در محدوده سنی 

ــای6/33داشـــتند،  ر درصـــد اســـتفاده طبیعـــی و سـ
دانشجویان به نحـوي اخـتالل در اسـتفاده از اینترنـت     

درصـــد دانشـــجویان در طـــول روز 6/11ند. تداشـــ
کردنــد و بــین اســتفاده مــیآلــودگیخــواباحســاس 

روزانـه ارتبـاط   آلـودگی خـواب از اینترنت و زاآسیب
از اینترنــت زاآســیبمثبتــی مشــاهده شــد. اســتفاده 

کنترل، بـیش  عنوان توضیحی براي استفاده غیرقابلبه
در .)25(شـود مـی از حد و مضر از اینترنت بکار برده

مطالعات مختلف انجام شـده در ایـران، شـیوع اعتیـاد     

شـده رش ادرصد گـز 7/28دانشجویان به اینترنت تا 
. دادي پــور و همکــاران در مطالعــه )17،18،26(اســت 

24خود بر روي دانشجویان علوم پزشکی هرمزگـان،  
ن را در معرض اعتیاد بـه اینترنـت   درصد از دانشجویا

دانشـجویان  درصد از6/3گزارش کردند کهیافتند و
. انصـاري و همکـاران   )27(انـد  به اینترنت معتاد شـده 

شــیوع اعتیــاد بــه اینترنــت را در دانشــجویان پزشــکی 
دانشگاه علوم پزشکی اهواز مورد مطالعه قرار دادنـد  

ویان پسـر  و شیوع اعتیاد بـه اینترنـت را بـراي دانشـج    
درصــد 20و بــراي دانشــجویان دختــر درصــد8/33

. احمدپور و همکـاران در میـزان   )17(بدست آوردند
ــتفاده  ــیباس ــت زاآس ــجویان  از اینترن ــین دانش در ب

درصـد  45درصد طبیعی، 31زارش کردند ، گپزشکی
اختالل خفیف و سایر دانشجویان اخـتالل شـدید دارنـد   

ــه )18( ــاس یافت ــر اس ــا. ب ــه ــد 70ات، ي مطالع درص
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برنـد، از  دانشجویان از کیفیت خواب مناسب رنـج مـی  
آلـودگی خـواب عوارض مهم کیفیت خواب نامناسـب،  

باشد کـه اثـر منفـی بـر عملکـرد تحصـیلی       روزانه می
. در مطالعــه حاضــر شــیوع )21،28(دانشــجویان دارد

کننده شجویان شرکتروزانه در بین دانآلودگیخواب
دسـت آمـد. در مطالعـات    درصـد ب 6/11در مطالعه 

روزانـه بـراي   آلودگیخوابمختلف انجام شده شیوع 
درصد گـزارش شـده اسـت   5/68تا 4دانشجویان از 

روزانــه دانشــجویان آلــودگیخــواب، شــیوع )31-29(
ــی  ــت   1/4ژاپن ــده اس ــت آم ــد بدس در .)31(درص
ــودگیخــواباي در کشــور مــالزي شــیوع مطالعــه آل

مطالعه در .)32(ددرصد بدست آم5/33دانشجویان 
ــودگیخــوابســودان شــیوع  5/68دانشــجویان را آل

مطالعه اي در ترکیه .)33(درصد گزارش کرده است
ــودگیخــوابشــیوع  ــراي دانشــجویان آل ــه را ب روزان

. در )34(درصد گزارش کـرده اسـت  5/10پرستاري 
این مطالعه ارتبـاط مسـتقیمی بـین میـزان اسـتفاده از      

ــت و  ــواباینترن ــودگیخ ــد.   آل ــت آم ــه بدس روزان
دانشجویانی که مصرف اینترنت زیادي داشـتند نمـره   

باالیی بدست آورده بودند. مطالعـه اي  آلودگیخواب
دهـد هـر چقـدر اسـتفاده از     مـی در هنگ کنگ نشان

شـود  ي مجازي و اینترنت بیشـتر مـی  هاموبایل، شبکه
. در ایـن  )35(رودروزانه نیـز بـاال مـی   آلودگیخواب

ــا اســتفاده  ارتبــاطی مطالعــه  ــین ســن دانشــجویان ب ب
روزانـه بدسـت   آلـودگی خواباز اینترنت و زاآسیب
ــد ــد ایــن باشــد کــه    کــه علــت آن مــی  نیام توان

ــرکت ــدگانش ــنی   کنن ــه س ــه در دامن ــن مطالع در ای
ــدودي ــا 21(مح ــی   25ت ــتند. برخ ــرار داش ــال) ق س

ــت و      ــتفاده از اینترن ــن و اس ــین س ــز ب ــات نی مطالع
ي گــزارش دارمعنــینــه ارتبــاط روزاآلــودگیخــواب
. در برخی مطالعات با افـزایش سـن   )18،33(اندنکرده

از اینترنت یا اعتیاد به اینترنت زاآسیبمیزان استفاده 
. در این مطالعـه بـین جـنس و    )27،34(ابدیکاهش می

ـ وضعیت تاهل با استفاده از اینترنت و خـواب آ  ودگی ل
طالعه همخوانی روزانه ارتباط یافت نشد که با برخی م

. مطالعات زیادي در مـورد ارتبـاط   )18،27،33(داشت
جرا شـده  استفاده از اینترنت کیفیت و مشکالت خواب ا

منظـور بررسـی ارتبـاط    است امـا مطالعـه اي کـه بـه    
روزانه اجـرا شـده   آلودگیخواباستفاده از اینترنت و 

. در مطالعـه حاضـر   )36،37(باشد بسیار محدود است
از اینترنـــت و زاآســـیباســـتفاده ارتبـــاط بـــین  

روزانه دانشجویان مورد بررسـی قـرار   آلودگیخواب
گرفـت و مشــاهده شــد کــه اســتفاده از اینترنــت بــر  

روزانه موثر است. مطالعـه اي در کـره   آلودگیخواب
روزانه تحت تاثیر آلودگیخوابدهد میجنوبی نشان

.)38(استفاده از اینترنت قرار دارد

نتیجه گیري
مطالعه حاضر نشـان داد بـین اسـتفاده بـیش از حـد و      

روزانـه ارتبـاط   آلـودگی خـواب از اینترنت و زاآسیب
آلـودگی خـواب دارد، با توجه به عوارض وجود بتی مث

ي روزانه و افزایش روز افـزون کـاربران   هادر فعالیت
ي حاصـل از اسـتفاده   هااینترنت و بروز اعتیاد و آسیب

هـا و راهکارهـاي الزم   وزشاینترنت، ضروري است آم
انشـجویان  دبراي استفاده مفید از اینترنـت در اختیـار   

.قرار گیرد
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