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Background and Objective: Students are more interested in
communication in cyberspace than in real-life communication, which could
threaten mental health and sleep quality. Therefore, the aim of this study
was to determine the relationship between the overuse of cyberspace and
sleep quality among students of Hamadan University of Medical Sciences.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted on 379
students of Hamadan University of Medical Sciences in 2019. Subjects
were randomly selected from schools of university. The data collection
tools were two questionnaires: virtual network use and the quality of sleep
questionnaire. Data were analyzed by SPSS software version 24 and
Pearson correlation test, independent t-test, ANOVA.
Results: The results of the study showed that 98.2% and 79.4% of the
participants were members of the telegram and Instagram, respectively.
73.8% of them use social networks more than 2 hours a day. According to
the findings, 40.6% of the students did not have adequate sleep quality and
had some kind of sleep disturbance. Also, excessive use of cyberspace was
associated with delayed components of sleep, sleep duration, sleep
disturbances, hypnotics and overall sleep quality score (P <0.05).
Conclusion: The overall estimation of the findings of the present study
showed that the higher the use of virtual networks, the lower the student's
sleep quality.
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مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط استفاده بیش از حد از فضای مجازی با کیفیت خواب در دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی
مجید
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دکتراي تخصصی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
کارشناس ،مرکز پژوهش دانشجویان ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
دکتري تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
دکتراي تخصصی اپیدمیولوژي ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
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چکیده
تاريخ دريافت مقاله1391/09/13 :
تاريخ پذيرش مقاله1391/11/21 :
تمامی حقوق نشر براي دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :دانشجویان به ارتباط در فضاي مجازي بیش از ارتباط در فضاي واقعی عالقه مند می
باشند که این امر می تواند سالمت روانی و کیفیت خواب آن ها را تهدید کند .لذا این مطالعه با هدف
تعیین ارتباط استفاده بیش از حد از فضاي مجازي با کیفیت خواب در بین دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی همدان انجام شد.
مواد و روش ها :این پژوهش یک مطالعه توصیفی -تحلیلی از نوع مقطعی بود که بر روي  379نفر از
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال  1391انجام گردید  .آزمودنی ها به روش نمونه گیري
طبقه اي با انتساب متناسب نمونه ها انتخاب شدند .ابزار جمع آوري داده ها شامل دو پرسشنامه استفاده
از شبکه مجازي و پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ بود .دادهها با استفاده از نسخهي  24نرم افزار
 SPSSو با استفاده از آزمون هاي تی مستقل ،آنالیز واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون تجزیه و
تحلیل شدند.
يافتهها :نتایج مطالعه نشان داد که  91/2درصد از شرکت کنندگان در تلگرام و  79/4درصد در اینستاگرام
عضو هستند و  73/1درصد از آن ها بیش از  2ساعت در روز از شبکه هاي اجتماعی استفاده می کنند .طبق
یافته ها  40/6درصد از دانشجویان کیفیت خواب مناسبی نداشته و به نوعی اختالل در کیفیت خواب مبتال
بودند .همچنین استفاده بیش از حد از فضاي مجازي با مولفه هاي تاخیر در به خواب رفتن ،طول مدت
خواب ،اختالالت خواب ،مصرف داروي خواب آور و نمره کلی کیفیت خواب همبستگی مثبت و معناداري
داشت (.)P<0/00
نتیجهگیري :برآورد کلی یافته هاي مطالعه حاضر نشان داد هر چه میزان استفاده از شبکه هاي مجازي
بیشتر باشد کیفیت خواب دانشجویان کاهش می یابد.
واژگان کلیدي :شبکه هاي مجازي؛ کیفیت خواب؛ دانشجویان

مقدمه
خواب فاکتور مهمی براي حفظ سالمت و تعادل روانی
است .هنگام خواب هورمون هایی چون نوراپی نفرین،
سروتونین و هورمون رشد آزاد شده و تغییرات شیمیایی و
افزایش تغذیه سلولی صورت می گیرد تا بدن براي انجام
فعالیت هاي روز بعد آماده شود .همچنین ترمیم ،سازماندهی
مجدد ،تقو یت حافظه و یادگیري در سیستم عصبی رخ می
مجله علمی پژوهان ،دوره  ،81شماره  ،3بهار 8311

دهد .خواب سبب کاهش تنش ،اضطراب و فشارهاي عصبی
می شود و به شخص در بازیافت انرژي مجدد براي تمرکز بهتر
حواس ،سازگاري و لذت بردن از فعالیت هاي روزانه کمک می
کند ] . [1از مشخصات بی خوابی ،اشکال در به خواب رفتن،
بیدار شدن ها ي مکرر و طوالنی مدت ،احساس غیر موثر بودن
خواب و عدم احساس هوشیاري و سرزندگی بعد از خواب و
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مواد و روشها
پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-
تحلیلی بود که بر روي  379نفر از دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان در طی اسفند
 1397تا فروردین  1391انجام گرفت .جامعه آماري
دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده هاي مستقر در
دانشگاه علوم پزشکی همدان بودند .با توجه به مطالعه
حد ادوند و همکاران که میانگین کیفیت خواب دانشجویان
 0/04±2/93را گزارش کرده بود ] [1و بر اساس فرمول و
مجاسبه حجم نمونه ،لذا  314دانشجوي به عنوان نمونه نهایی
در نظر گرفته شدند .نمونه گیري به شیوه نمونه گیري
تصادفی طبقه اي با تخصیص متناسب بود .بدین صورت که
ابتدا لیست دانشجویان دانشکده هاي مستقر در دانشگاه با
هماهنگی هاي مربوطه استخراج و سپس تعداد و نسبت
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خواب آلودگی روزانه است ].[1
اختالل خواب در جمعیت کلی شیوعی بین  10تا 42
درصد دارد .این اختالل ها به بروز نتایج منفی و نامطلوب در
کیفیت زندگی و عملکرد افراد منجر می شود ] .[2پس از ورود
به دانشگاه کیفیت و کمیت خواب بسیاري از دانشجویان
دستخوش تغییر می شود .مطالعه سویله حاکی از آن بود که
 74/0درصد دانشجویان در طول روز چرت می زدند ].[3
مطالعه آقاجانلو بر روي دانشجویان نشان داد که  13/6درصد
کیفیت خواب مطلوب و  16/4درصد کیفیت خواب نامطلوب
داشتند و  04/0درصد دچار خواب آلودگی روزانه بودند.
همچنین در بررسی آراسته  07/4درصد دانشجویان بی خوابی
داشتند ].[3
خواب ناکافی و محرومیت از خواب سبب تغییرات عصبی،
رفتاري ،فیزیولوژیک ،بروز افت تحصیلی و کاهش عملکرد عادي
روزانه در کالس درس و در پی آن مانع شرکت نمودن
دانشجویان در کالس درس و خواب آلودگی آنان هنگام شرکت
در کالس ها گردد ،لذا این مشکل منجر به بروز صدمات علمی،
رفتاري و عاطفی فراوانی در آنان می شود ] .[4کیفیت خواب
نامطلوب می تواند منجر به خواب آلودگی روزانه ،تغییرات خلقی
و افزایش خطر مصرف موادمخدر گردد ].[3
نتیجه مطالعه مسکوئیتا نشان داد استفاده جوانان از
اینترنت در شب ،کیفیت خواب آنان را کاهش می دهد.
مطالعه بن نیز نشان داد یک سوم افرادي که اختالل خواب
داشتند از رسانه هاي الکترونیکی استفاده می کردند ].[1
استفاده مفرط از تلفن همراه با مشکالت جسمی و روحی و
الگوهاي نامناسب خواب در ارتباط است ] .[0استفاده بیش از
حد از تلفن همراه می تواند منجر به ایجاد عادات رفتاري
نامناسب نظیر بیدار ماندن زیاد در شب به منظور برقراري
تماس و تبادل پیام کوتاه ،آشفتگی روانی ،الگوي خواب
پریشان ،احساس عدم رهایی و مشغولیت دائم ،احساس گناه
به خاطر عدم توانایی در پاسخ دادن به تمامی تماس ها و
پیام ها و همچنین اعتیاد و نشان دادن واکنش وابستگی
گردد ] . [3عواملی دیگر همچون جنس مذکر ،وضعیت تاهل،
وضعیت اقتصادي پایین ،معدل پایین ،رشته تحصیلی ،اقامت
در خوابگاه ،مصرف داروي خواب آور ،اضطراب ،ابتال به
بیماري هاي مزمن ،تجارب منفی دوران کودکی و برنامه
نامنظم خواب از علل مرتبط با اختالالت خواب در دانشجویان
هستند ].[1
از آنجایی که امروزه کاربرد اینترن ت در ایران به ویژه در
میان دانشجویان رو به گسترش است ،آشناسازي کاربران با
مضرات استفاده بیش از حد از اینترنت و ترویج فرهنگ
صحیح استفاده از آن ضروري به نظر می رسد ] .[1اعتیاد به
اینترنت با عباراتی نظیر اختالل ناشی از استفاده بیش از حد
از اینترنت و یا استفاد ه نامعقول و بیمارگونه از اینترنت

تعریف می شود .اعتیاد به معناي بروز شرایطی است که در
آن افراد به صورت جسمی و روانی به یک نوع ماده خاص ،به
ویژه مواد مخدر وابستگی پیدا می کنند .اما انواع غیر ماده اي
اعتیاد ،مانند اعتیاد به اینترنت ،اعتیادي رفتار محور است.
اع تیاد به اینترنت به واسطه نادیده گرفتن مسئولیت هاي
اقتصادي ،اجتماعی و فیزیکی باعث آسیب رسیدن به فرد می
شود ].[1
تحقیقات نشان داده است تلفن همراه می تواند وسیله
کمک آموزشی مفیدي باشد و با وجود این ،استفاده مفرط از
تلفن همراه می تواند با مشکالت و آسیب هایی همراه باشد
] .[0در مطالعه حدادوند و همکارانش ارتباطی بین اختالالت
خواب و وابستگی به اینترنت بدست نیامد .این یافته همسو با
نتایج مطالعه لی نبود که نشان داد افرادي که به طور افراطی از
اینترنت استفاده می کردند ،بیشتر دچار اضطراب خواب،
ناهنجاري هاي خواب و اختالالت تنفسی حین خواب بودند.
بنظر محقق دلیل معنی دار نشدن این یافته این است که
اختالالت خواب مانند اختالالت تنفسی حین خواب به جز در
موارد استفاده بیش از حد اینترنت با فاکتورهاي متعدد دیگري
مانند سن ،اختالالت آناتومیکی در مسیر راه هوایی مانند
کوچک بودن فک ،تجمع چربی در ناحیه گردن ،شل شدن
عضالت بازنگهدارنده حلق در زمان دم طی خواب ،بیماري هاي
زمینه اي ،استرس و داروها نیز ارتباط دارد که در این مطالعه
مورد بررسی قرار نگرفت ].[6
در بررسی هاي انجام شده در بین مطالعات مشخص شد که
مطالعات اندکی در ایران به بررسی نقش استفاده بیش از حد از
فضاي مجازي و تاثیر آن بر روي کیفیت خواب در بین
دانشجویان پرداخته اند .بنابراین این مطالعه با هدف تعیین
ارتباط استفاده بیش از حد از فضاي مجازي و کیفیت خواب در
دانشجویان انجام گردید.

براتی و همکاران
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 1919توسط بویس و همکارانش در موسسه روانپزشکی
پیتزبورگ ساخته شد ] .[7پرسشنامه در اصل داراي  9گویه
است اما چون سوال  0خود شامل  10گویه فرعی است
بنابراین کل پرسشنامه داراي  19آیتم است که در یک طیف
لیکرت  4درجهاي از  0تا  3نمرهگذاري میشود .این
پرسشنامه داراي  7زیرمقیاس؛ کیفیت ذهنی خواب ،تأخیر در
به خواب رفتن ،مدت زمان خواب ،میزان بازدهی خواب،
اختالالت خواب ،استفاده از داروهاي خوابآور و اختالالت
عملکردي روزانه بود .اعتبار پرسشنامه  PSQIبا آلفاي
کرونباخ  0/1و پایایی آن با آزمون مجدد بررسی شد که بین
 0/93تا  0/91گزارش شده است ] .[1قابل ذکر است که نمره
برش این پرسشنامه عدد  0می باشد و نمره کل بزرگتر از 0
نشان دهنده اینکه آزمودنی یک فرد  Poor Sleepاست و
داراي مشکالت شدید حداقل در دو حیطه یا داراي مشکالت
متوسط در بیشتر از سه حیطه می باشد.
در بخش سوم جهت جمع آوري اطالعات مربوط به
استفاده بیش از حد از فضاي مجازي از پرسشنامه استفاده از
شبکه هاي اجتماعی استفاده شد .پرسشنامه داراي  20سوال
است که  9سوال آن به صورت  4گزینه اي بوده و شرکت

یافتهها
درصد پاسخگویی دانشجویان شرکت کننده در مطالعه
 %91/7بود .جدول شماره  1ویژگی هاي دموگرافیک افراد مورد
مطالعه را نشان می دهد ،اغلب دانشجویان شرکت کننده در
مطالعه دختر بودند ( .)%60/2دانشجویان گروه سنی 21-20
سال بیشترین جمعیت در مطالعه بودند ( .)%41/3اکثریت مجرد
بودند ( .)%92/9تقریبا نیمی از دانشجویان در مقطع کارشناسی
مشغول به تحصیل بودند ( .)%44/9همچنین  %39/1دانشجویان
قومیت فارس داشتند و نیمی از افراد وضعیت اقتصادي متوسط
داشتند ( .)%41/0بیشترین شرکت کنندگان رشته پزشکی
بودند ( .)%21/2اغلب زیر یکسال در خوابگاه حضور داشتند
( .)%69/7بعد خانوار اغلب  4نفر بود ( .)%42همینطور ساعات
استفاده از اینترنت در  %36/7دانشجویان بین  2تا  4ساعت بود.
مدت عضویت در شبکه اجتماعی در  %40/9بین  2تا  0سال
بود .ساعت استفاده از شبکه هاي اجتماعی در  %37/7بین  2تا
 4ساعت بود.
طبق نتایج  09/4درصد از شرکت کنندگان کیفیت خواب
مناسب داشتند .همچنین نتایج نشان می دهد  91/2درصد از
شرکت کنندگان در تلگرام و  79/4درصد در اینستاگرام عضو
هستند.
بین وضعیت مولفه هاي کیفیت ذهنی خواب و اختالل
عملکرد روزانه نامطلوب و کارایی خواب و مصرف داروهاي خواب
آور مطلوب بود .وضعیت استفاده بیش از حد از شبکه هاي
مجازي با  60/71درصد نمره قابل اکتساب در سطح نامطلوبی
ارزیابی گردید (جدول .)2
نتایج جدول  3نشان داد که اختالف معنی داري در
میانگین نمره کیفیت خواب شرکت کنندگان در مطالعه در
رابطه با متغیرهاي دموگرافیک وجود نداشت (.)P>0/00
همینطور نتایج جدول  4نشان داد که اختالف معنی داري
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دانشجویان هر دانشکده به کل دانشگاه مشخص شد .به طوري
که دانشکده هایی که تعداد دانشجوي بیشتري داشتند ،حجم
نمونه بیشتري تخصیص داده شد .در ادامه به همان نسبت
نمونه ها بصورت تصادفی ساده در هر دانشکده وارد مطالعه
شد .معیار ورود شامل؛ اشتغال به تحصیل در دانشگاه علوم
پزشکی همدان بود .همینطور معیار خروج از مطالعه عدم
رضایت جهت شرکت در مطالعه توسط دانشجویان بود .الزم به
ذکر است مطالعه حاضر در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی
همدان تایید و با کد اخالق IR.UMSHA.REC. 1397.685
به ثبت رسیده است.
در این پژوهش به منظور جمع آوري داده ها از دو
پرسشنامه استاندارد استفاده شد .تمامی پرسشنامه ها از طریق
خودگزارش دهی از دانشجویان که تمایل به شرکت در مطالعه
داشتند ،پس از کسب رضایت آگاهانه تکمیل شد .پرسشنامه
داراي سه بخش اطالعات دموگرافیک و زمینه اي دانشجویان،
پرسشنامه استفاده بیش از حد از شبکه هاي اجتماعی و کیفیت
خواب بود .بخش اول مربوط به اطالعات دموگرافیک و زمینه اي
مشتمل بر سن ،جنس ،مدت اقامت در خوابگاه ،ترم تحصیلی،
وضعیت تأهل ،رشته تحصیلی ،مقطع تحصیلی ،وضعیت
اقتصادي خانواده ،بعد خانوار و قومیت بود .که در ابتداي ارزیابی
توسط دانشجویان تکمیل گردید.
بخش دوم پرسشنامه شامل سواالتی بود که کیفیت خواب
را اندازه گیري می نمود .پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ
( )PSQIیکی از بهترین ابزارهایی که در زمینه سنجش کیفیت
خواب طراحی و ساخته شده است .این پرسشنامه در سال

کننده باید یکی از گزینه ها را انتخاب نماید و  11سوال آن به
صورت طیف لیکرت  0گزینه اي می باشد .جهت نمره دهی به
پاسخ هاي هر سوال از گزینه هاي کامال موفقم (نمره ،)0
موافقم (نمره  ،)4نظري ندارم (نمره  ،)3مخالفم (نمره  )2و
کامال مخالفم (نمره  )1استفاده شد .در مطالعه خواجه
احمدي ،روایی و پایایی پرسشنامه ذکر شده سنجیده شده
است به طوري که روایی پرسشنامه 0/16و پایایی آن  0/92به
دست آمده است ].[9
پس از جمع آوري اطالعات و ورود داده ها به نرم افزار
 SPSSنسخه  ، 24اطالعات توصیفی با استفاده از شاخص
هاي توصیفی میانگین گزارش شد ،سپس به منظور تحلیل
اطالعات از آزمون هاي تی مستقل ،آنالیز واریانس یک طرفه
و همبستگی پیرسون در سطح معنی داري  0/00استفاده
شد.

استفاده بیش از حد از فضاي مجازي با کیفیت خواب

جدول  :8متغیرهاي زمینه اي و دموگرافیک دانشجویان شرکت
متغیرها

ساعت استفاده از اینترنت
تعداد

درصد

کمتر از  2ساعت

71

11/7

بین  2تا  4ساعت

139

36/7

مرد

101

39/1

بین  4تا  6ساعت

96

20/3

زن

221

60/2

بین  6تا  1ساعت

44

11/6

بیشتر از  1ساعت

29

7/7

جنسیت

سن (سال)
 20و کمتر

110

47/0

مدت عضویت در شبکه اجتماعی

 20و بیشتر

16

4/2

بین  1تا  2سال

143

11/2

بین  2تا  0سال

91

40/9

170

44/9

بین  0تا  7سال

27

20/3

کارشناسی ارشد

1

0/3

بیشتر از  7سال

16

10

دکتري حرفه اي

201

04/9

مقطع تحصیلی
کارشناسی

وضعیت تاهل

ساعت استفاده از شبکه هاي اجتماعی
کمتر از  2ساعت

102

26/2

متاهل

7/1

27

بین  2تا  4ساعت

143

37/7

مجرد

92/9

302

بین  4تا  6ساعت

91

24

بین  6تا  1ساعت

27

7/1

بیشتر از  1ساعت

16

4/2

قومیت
فارس

101

39/1

ترك

63

16/6

کرد

109

21/1

لر

06

14/1

وضعیت اقتصادي
بد

13

3/4

متوسط

114

41/0

خوب

147

31/1

عالی

30

9/2

دانشکده
پزشکی

107

21/2

دندانپزشکی

37

9/1

داروسازي

27

7/1

توانبخشی

11

4/7

پیراپزشکی

61

16/1

پرستاري -مامایی

60

17/2

بهداشت

64

16/9

مدت اقامت در خوابگاه
زیر یکسال

264

69/7

 2 – 1سال

62

16/4

باالي  2سال

03

14/0

بعد خانوار
 3 – 0نفر

40

11/9

 4نفر

109

42/0

 0نفر

116

30/6

 10 – 6نفر

09

10/6

51

در میانگین نمره استفاده بیش از حد از فضاي مجازي شرکت
کنندگان در مطالعه در رابطه با متغیرهاي دموگرافیک به جز
وضعیت اقتصادي خانوار وجود نداشت (.)P>0/00
نتایج جدول  0نشان می دهد که استفاده بیش از حد از
فضاي مجازي همبستگی مثبت و معنی دار با کیفیت ذهنی
خواب ،تاخیر در بخواب رفتن ،طول مدت خواب ،اختالالت
خواب ،مصرف داروي خواب آور و نمره کلی کیفیت خواب
داشت.
بحث
در این پژوهش  379نفر از دانشجویان از نظر استفاده بیش
از حد از فضاي مجازي و میزان کیفیت خواب مورد بررسی قرار
گرفتند .نتایج مطالعه نشان داد که  91/2درصد از شرکت
کنندگان در تلگرام و  79/4درصد در اینستاگرام عضو هستند و
 73/1درصد از آن ها بیش از  2ساعت در روز از شبکه هاي
اجتماعی استفاده می کنند .طبق یافته ها  40/6درصد از
دانشجویان کیفیت خواب مناسبی نداشته و به نوعی اختالل در
کیفیت خواب مبتال بودند .همچنین استفاده بیش از حد از
فضاي مجازي با مولفه هاي تاخیر در به خواب رفتن ،طول مدت
خواب ،اختالالت خواب ،مصرف داروي خواب آور و نمره کلی
کیفیت خواب همبستگی مثبت و معناداري داشت.
دانشجویان با دالیل مختلفی از شبکه هاي مجازي استفاده
می کنند ،از جمله ي این عوامل می توان به موارد زیر اشاره
کرد :فعالیت هاي آکادمیک و علمی ،براي فرهنگ لغت و کتب
مجله علمی پژوهان ،دوره  ،81شماره  ،3بهار 8311
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 21تا 20

113

41/3

کمتر از یکسال

102

10/6

] [ DOI: 10.29252/psj.18.3.24

کننده در مطالعه

ادامه جدول .8

براتی و همکاران

جدول  :5میانگین ،انحراف معیار ،محدوده نمره قابل اکتساب ،درصد میانگین از حداکثر نمره قابل اکتساب مولفه هاي کیفیت خواب و استفاده بیش از

سازه ها

1/00
1/16
0/77
0/21
0/99
0/22
0/94
0/41
63/36

0/79
1/19
0/17
0/70
0/60
0/61
0/91
3/31
1/10

کیفیت ذهنی خواب
تاخیر در به خواب رفتن
طول مدت خواب
کارآیی خواب
اختالالت خواب
مصرف داروهاي خواب آور
اختالل عملکرد روزانه
نمره کلی کیفیت خواب ()PSQI
استفاده بیش از حد از شبکه هاي مجازي

قابل اکتساب

قابل اکتساب

0-3
0-6
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-24
19-92

30
19/3
20/6
9/33
33
7/33
31/3
22/04
60/71

Downloaded from psj.umsha.ac.ir at 22:40 +0330 on Thursday September 24th 2020

میانگین

انحراف معیار

محدوده نمره

درصد میانگین از حداکثر نمره

جدول  :3رابطه بین کیفیت خواب و متغیرهاي دموگرافیک دانشجویان شرکت کننده در مطالعه
متغیرها
گروه هاي سنی

جنسیت
وضعیت تاهل

مقطع تحصیالت

میانگین

انحراف معیار

زیر  20سال

0/11

3/20

 21تا  20سال

0/60

3/39

باالي  20سال
مرد

6/00
0/11

4/41
3/76

زن
مجرد

0/14
0/36

3/01
3/34

متاهل
کارشناسی

6
0/10

3/11
3/11

کارشناسی ارشد

2

دکتري حرفه اي
پزشکی

0/67
0/17

3/03
3/4

دندان پزشکی

4/07

3/27

داروسازي

0/44

1/16

پیراپزشکی

0/70

3/92

توانبخشی

4/06

2/13

بهداشت

0/94

3/40

پرستاري  -مامایی
زیر یکسال

0/71
0/30

3/39
3/30

 2 – 1سال

0/10

3/21

باالي  2سال
عالی

6/06
4/71

3/69
2/60

خوب

0/29

3/40

متوسط

0/01

3/24

بد
 3 – 0نفر

7/10
0/09

0/02
3/21

 4نفر

0/33

3/34

 0نفر

0/60

3/30

 10 – 6نفر
فارس

0/47
0/06

3/72
3/17

k,u R,lrقومیت

ترك

0/02

3/10

R,ldj

کرد

0/39

3/23

لر

6/20

4/31

رشته تحصیلی

مدت اقامت در خوابگاه

وضعیت اقتصادي خانواده

بعد خانوار
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حد از شبکه هاي مجازي

سطح معنیداري
Pvalue = 0/162

Pvalue = 0/060
Pvalue = 0/177

Pvalue = 0/101

Pvalue = 0/191

Pvalue = 0/210

Pvalue = 0/102

Pvalue =0/127

Pvalue =0/162
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استفاده بیش از حد از فضاي مجازي با کیفیت خواب

جدول  :4رابطه بین استفاده بیش از حد از فضاي مجازي و متغیرهاي دموگرافیک دانشجویان شرکت کننده در مطالعه

جنسیت
وضعیت تاهل

مقطع تحصیالت

زیر  20سال

62/96

1/32

 21تا  20سال

63/0

7/77

باالي  20سال
مرد

64/31
63/09

10/03
1/90

زن
مجرد

63/04
62/16

7/01
7/16

متاهل
کارشناسی

60/71
63/02

11/04
1/16

دکتري حرفه اي
پزشکی

62/72
63/02

دندان پزشکی

63/41

1/40

داروسازي

63/41

6/39

پیرا پزشکی

61/19

7/96

توانبخشی

60/94

0/31

بهداشت

62/66

1/10

پرستاري  -مامایی
زیر یکسال

62/61
62/61

1/90
1/00

 2 – 1سال

63/01

1/67

باالي  2سال
عالی

64/74
66/49

1/16
1/93

خوب

63/23

7/39

متوسط

62/09

7/14

بد
 3 – 0نفر

01/69
64/09

14/27
7/22

 4نفر

63/31

9/19

 0نفر

62/31

7/47

 10 – 6نفر
فارس

62/97
62/99

7/11
1/91

R,ldj

ترك

62/33

7/06

قومیت

کرد

63/12

6/69

لر

63/91

9/20

رشته تحصیلی

مدت اقامت در خوابگاه

وضعیت اقتصادي خانوار

بعد خانوار

Pvalue = 0/111

Pvalue = 0/900
Pvalue = 0/072

Pvalue = 0/437
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کارشناسی ارشد

06/00
1/14
1/03

] [ DOI: 10.29252/psj.18.3.24

متغیرها
گروه هاي سنی

میانگین

انحراف معیار

سطح معنیداري

Pvalue = 0/641

Pvalue = 0/191

Pvalue = 0/014

Pvalue =0/643

Pvalue =0/746

جدول  :2ماتریس همبستگی پیرسون بین مولفه هاي کیفیت خواب و استفاده بیش از حد از فضاي مجازي
مولفه ها
 .1کیفیت ذهنی خواب
 .2تاخیر در بخواب رفتن
 .3طول مدت خواب
 .4کارآیی خواب
 .0اختالالت خواب
 .6مصرف داروي خواب آور
 .7اختالل عملکرد روزانه
 .1نمره کلی کیفیت خواب
 .9استفاده بیش از حد از فضاي مجازي

8

5

1
**0/404
**0/397
**0/220
**0/340
**0/220
**0/216
**0/704
*0/127

1
**0/109
**0/226
**0/337
**0/142
*0/113
**0/603
**0/164

3

1
**0/210
*0/120
**0/100
*0/117
**0/047
**0/107

4

1
0/014
0/093
**0/130
**0/411
0/029

2

1
**0/007
**0/464
**0/644
**0/139

2

1
**0/311
**0/017
**0/210

2

1
**0/074
0/091

1

1
**0/223

1

1

* در سطح کمتر از  0/00معنی دار می باشد؛ ** در سطح کمتر از  0/01معنی دار می باشد.
33
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مرجع و همچنین به خاطر دوري از خانواده و تنهایی روي به
شبکه هاي مجازي می آورند ] .[10در این میان افرادي که در
خود نیاز شدیدي به برقراري ارتباط با دیگران می بینند و یا به
امید ارتقاي اعتماد به نفسشان در این جهت گام بر می دارند
بیشترین احتمال را دارد که با انواع شبکه هاي مجازي درگیر
شوند ] .[10،11یافته هاي این مطالعه نشان داد که دامنه مدت
زمان استفاده بیش از حد از فضاي مجازي کمتر از  2ساعت تا
بیشتر از  1ساعت در طول یک شبانه روز بوده که از این میان
 73/1درصد از آنها بیش از  2ساعت در روز از شبکه هاي
اجتماعی استفاده می کردند .در همین راستا نتایج مطالعه براتی
و همکاران نشان داد که  63/4درصد از دانشجویان  0تا 0
ساعت و  21/6درصد  6تا  9ساعت از اینترنت استفاده می
کردند ] .[12در مطالعه اي دیگر میانگین استفاده از شبکه
مجازي  4/3ساعت بود که با یافته هاي پژوهش حاضر همخوانی
دارد ] .[13نتایج دیگر مطالعات نیز دست آوردهاي مشابه با
پژوهش حاضر را گزارش نموده اند ] .[14نتایج مطالعات نشان
داده است هر چه میزان مشارکت و فعالیت کاربران در شبکه
هاي مجازي بیشتر شود هنجارها و ارزش هاي مشترك و میزان
سرمایه اجتماعی این افراد نیز افزایش می یابد و بالعکس ].[10
افرادي که از شبکه هاي مجازي استفاده می کنند ساعات
اندکی مطالعه درسی دارند و این موضوع اثر منفی بر روي
عملکرد تحصیلی افراد می گذارد ] .[16در همین راستا در سال
 ،1394بر اساس نظر سنجی ایسپا  03درصد از جمعیت کل
ایران عضو حداقل یکی از شبکه هاي مجازي مختلف بودند که
در این بین کاربران ایرانی از نرم افزار تلگرام با ترافیک 30/1
درصد بیشترین استفاده را می کردند که در بین کشورهایی
جهان رتبه اول را در زمینه دارا بودند و افراد تحصیل کرده از
این فضا هاي مجازي بیشتر از افراد عادي استفاده می کردند
] .[14دیگر یافته هاي پژوهش حاضر نشان داد که اختالف
معناداري بین استفاده بیش از حد از فضاي مجازي در رابطه با
وضعیت تاهل وجود ندارد و افراد مجرد ومتاهل اختالف معنی
داري با یکدیگر ندارند که این یافته با نتیجه مطالعات مشابه
همخوانی دارد ].[13،17
یافته هاي پژوهش حاضر نشان داد که وضعیت استفاده از
شبکه هاي مجازي در سطح نامطلوبی می باشد و  91/2درصد
از شرکت کنندگان در تلگرام و  79/4درصد در اینستاگرام عضو
هستند .در همین راستا نتایج مطالعه براتی و همکاران نشان داد
که عوامل همچون سرگرمی ،وقت گذرانی ،جست و جوي
اطالعات و حفظ روابط از مهمترین انگیزه هاي استفاده از شبکه
هاي مجازي در بین دانشجویان می باشند ] .[13به نظر می
رسد با پیشرفت انواع رسانه هاي جمعی افراد بر اساس عالقه و
نیاز خود از بین انواع رسانه هاي جمعی دست به انتخاب می
زنند و متناسب با عالیق و شرایط خود ،رسانه مدنظر خود را
انتخاب کرده و از آن استفاده می کند ] .[11در مطالعات

مختلف محققین انگیزه هاي مختلفی را براي استفاده از شبکه
هاي مجازي ذکر کرده اند در برخی مطالعات فاکتور حفظ
روابط را ذکر کرده اند که این موضوع با نظریه ي نفوذ اجتماعی
و تاثیر ارتباط بر شکل گیري مفهوم ما در فضاي سایبري در
ارتباط است .یعنی افراد بیشتر به دنبال تشکیل گروه هستند و
وقتی افراد در این فضا تشابه ارزشی با گروه هاي دیگر را درك
می کنند با انگیزه بیشتري در راستاي مفهوم ما در فضاي
مجازي گام بر می دارند .در مطالعه اي حدود دو سوم
دانشجویان که از شبکه هاي مجازي استفاده می کردند هر کدام
تقریبا  10دوست داشتند و از بین آن  4نفر از جنس مخالف
بودند که این یافته در راستاي فاکتور حفظ روابط می باشد
] .[11دو فرآیند خانگی شدن و رسانه اي شدن نشان دهنده
گذران قسمت عمده اي از اوقات فراغت جوانان در شبکه هاي
مجازي در جوامع مدرن شده است و جوانان بیشتر زمان خود را
در خلوت سپري می کنند و براي سرگرم کردن خود به طور
روز افزون از اینترنت و فضاهاي مجازي استفاده می کنند ].[19
از طرفی دانشجویان با زمانی که به رسانه هاي مجازي اختصاص
می دهند این روند باعث اختالل در عملکرد تحصیلی این افراد
می شود و از جمله تاثیرات منفی این شبکه ها می توان به
افزایش استرس و اضطراب در دانشجویان اشاره کرد ولی این
شبکه هاي مجازي صرفا اثرات منفی ندارد و با به کارگیري
مفید از این فضاها در جهت اهداف آموزشی می توان گام
برداشت ].[20
بررسی وضعیت کیفیت خواب دانشجویان نشان داد که
 40/6درصد از دانشجویان کیفیت خواب مناسبی نداشته و به
نوعی اختالل در کیفیت خواب مبتال بودند .در همین راستا
نتایج مطالعه عطادخت و همکاران ] [21نشان داد که از
لحاظ شاخص کل کیفیت خواب میانگین نمره دانشجویان
 6/24± 3/10بود که باالتر از نقطه برش خواب مطلوب ()<0
بوده و نشانگر نامطلوب بودن کیفیت خواب  03/0درصد از
دانشجویان بود .همچنین نتایج مطالعه مرور نظامند و متاآنالیز
رنجبران و خرسندي در خصوص شیوع کیفیت خواب نامطلوب
در دانشجویان دانشگاه هاي ایران نشان داد که شیوع کلی
کیفیت خواب نامطلوب در دانشجویان ایران بر مبناي مدل
تصادفی  06درصد می باشد ] .[22در مطالعه دیگري کیفیت
خواب  71درصد از دانشجویان پرستاري و مامایی کرمان
نامناسب گزارش شده بود ] .[23با توجه به نتیجه این تحقیق و
تحقیقات مشابه و اثرات مخرب مشکالت خواب بر روي
عملکردهاي مختلف افراد ،پیشنهاد می شود که این موضوع
توسط متخصصین سالمت و بهداشت جامعه و به ویژه مسئولین
مراکز بهداشت و مشاوره دانشگاه ها جدي گرفته شود و
تمهیدات الزم را براي کاهش مشکالت خواب تدارك ببینند .در
مطالعه حاضر میانگین نمره کیفیت خواب دانشجویان در بین
دانشجویان دختر و پسر اختالف معنا داري نداشت که با یافته

استفاده بیش از حد از فضاي مجازي با کیفیت خواب

این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم
پزشکی همدان می باشد (کد طرح .)910127211 :نویسندگان
از معاونت محترم تحقیقات و فن آوري دانشگاه براي حمایت
مالی قدردانی می نمایند .همچنین از همکاري کلیه دانشجویان
که محققین را در انجام این مطالعه یاري نمودند ،کمال تشکر را
ابراز می دارند.
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نتیجهگیری
برآورد کلی یافته هاي مطالعه ي حاضر نشان داد که میزان
استفاده از فضاي مجازي بیش از حد مورد انتظار بوده و در
همین راستا میزان کیفیت خواب بخش قابل توجهی از
دانشجویان نیز در سطح نامطلوبی می باشد .همچنین استفاده
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هاي مطالعه قریشی و آقاجانلو ] [24همسویی داشت.
یافته هاي پژوهش حاضر نشان داد که استفاده بیش از حد
از فضاي مجازي با کیفیت خواب دانشجویان همبستگی مثبت و
معناداري دارد .با توجه به اینکه نمره باال در پرسشنامه کیفیت
خواب حاکی از وضعیت نامطلوب این مولفه ها می باشد،
بنابراین استفاده بیش از حد از فضاي مجازي منجر به کاهش
کیفیت خواب و مولفه هاي آن در دانشجویان می گردد .بدیهی
است که استفاده بیش از حد از فضاي مجازي باعث تاخیر در به
خواب رفتن شده و تاثیر نسبتا نامطلوبی بر روي کیفیت خواب
دانشجویان دارد .در همین راستا نتایج مطالعات صدوقی و
همکاران ] [0و حدادوند و همکاران ] [1نیز نشان داد که افراد
معتا د به اینترنت در مقایسه با افراد غیر معتاد دیرتر از حد
معمول به رختخواب می روند ،عادات بهداشتی خواب را کمتر
رعایت می کنند ،کیفیت خواب پایینتري دارند ،اختالل عملکرد
روزانه بیشتري داشته و از قرص هاي خواب بیشتري استفاده
می کنند .دیگر شواهد موجود نیز حاکی از آن است که استفاده
بیش از حد از فضاي مجازي باعث بروز اختالل در عملکرد
روزانه دانشجویان شده و تاثیر نامطلوبی بر روي کیفیت خواب
آنها دارد .نتایج این مطالعات گویاي این واقعیت است که نور
موج کوتاه تلفن همراه به واسطه سرکوب و یا تاخیر در شروع
مالتونین باعث بروز اختالالت خواب می شود .تماشاي صفحه
تلفن همراه قبل از رفتن به رختخواب بر مغز کاربران تاثیر می
گذارد و بر خواب نهفته تاثیر منفی گذاشته و منجر به اختالل
عملکرد در طول روز می شود ] .[0،20در مطالعات متعدد
دیگري نیز دست آوردهاي مشابه با یافته هاي پژوهش حاضر
گزارش شده است ].[26
در نهایت ،از محدودیت هاي مطالعه حاضر می توان به
خودگزارش دهی مطالعه اشاره کرد ،به طوري که کاربرد
ابزارهاي خودگزارشی با این مشکل همراه است که ممکن است
آزمودنی ها در پاسخ به پرسشنامه ها صداقت کامل نداشته
باشند.

بیش از حد از فضاي مجازي منجر به کاهش کیفیت خواب و
مولفه هاي آن در دانشجویان می گردد .با توجه به نتایج این
پژوهش براي پیشگیري از کیفیت خواب نامطلوب در
دانشجویان و استفاده کمتر از فضاي مجازي راهکارهایی نظیر
آشناسازي کاربران با مضرات استفاده بیش از حد از فضاي
مجازي و ترویج فرهنگ صحیح استفاده از آن ضروري به نظر
می رسد.
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