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 چکیده
پژوهش حاضر با هدف  بنابراین .باشدخواب میپایین ، کیفیت این اختاللترین عوارض از رایج .اعتیاد به اینترنت یک نوع اختالل رفتاري است: هدف

 است. انجام شده 1399پزشکی هرمزگان در سال  بررسی تأثیرات اعتیاد به اینترنت بر کیفیت خواب دانشجویان دانشگاه علوم

اي متناسب انتخاب گیري طبقه، به روش نمونه1399دانشجوي دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال  389در این مطالعه مقطعی، تعداد : هاروش

به منظور تجزیه و  شد.   گرد آوريفیت خواب پیتزبورگ دموگرافیک، اعتیاد به اینترنت یانگ و کیاطالعات هاي با استفاده از پرسشنامه داده هاشدند. 
 آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد. آماره تحلیلی ، درصد و فراوانی ومعیارانحرافتوصیفی مثل میانگین،  آماره هاي و  SPSSافزار ها، از نرمتحلیل داده

 افراد داراي اعتیاد به اینترنت داشتند. متوسط نفر)، اعتیاد 94درصد ( 24به اینترنت و  شدید کننده، اعتیادنفر) از افراد شرکت 4درصد (یک  حدود نتایج:

میانگین نمرات پرسشنامه کیفیت خواب در افراد فاقد اعتیاد اما،  .ها داشتندتري نسبت به بقیه گروهکیفیت خواب نامطلوب) 5/11 ± 88/2 (به اینترنت  شدید
جز کارایی خواب در دانشجویان داراي اعتیاد به اینترنت هاي کیفیت خواب بهز از حد نرمال باالتر بود. نمرات تمام بخشبود که این مقدار نی  28/6 02/3±

 باالتر بود.

بین میزان  داريدهد. همچنین ارتباط منفی معنینتایج مطالعه حاضر شیوع باالي استفاده از اینترنت را در بین دانشجویان نشان می گیري:نتیجه

بگذارد؛ باید  ناپذیريجبران تأثیرتواند بر ابعاد مختلف سالمتی که اعتیاد به اینترنت می عتیاد به اینترنت و کیفیت خواب وجود داشت. با توجه به اینا

 .هاي صحیح صورت پذیردریزيبرنامه دانشجویان اینترنتی هايکنترل فعالیت منظوربه 

 .خواب، دانشجویان، اعتیاد به اینترنت: اعتیاد، اینترنت، کیفیت هاکلیدواژه
 
 مقاله: پژوهشی نوع

 16/08/1400پذیرش مقاله:                   12/06/1400 دریافت مقاله:
؛ 1400طب پیشگیري.  1399شگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال اعتیاد به اینترنت بر کیفیت خواب دانشجویان دان تأثیرمعصومه،  محمودي قوامی زهرا، نسرین، صدیقی نرجس، کامیاب زهرا، يآباددولتداوري  :ارجاع

8)3 :(47-39. 

 مقدمه

امروزه اینترنت ابزاري مهم براي تعامل، ارتباطات اجتماعی و 

دانشجویان است که  ویژه بهي مردم روزمره هايفعالیت

بدون  تقریباًتواند اکثر نیازهاي بنیادین افراد را تأمین کند و می

ها نشان نتایج پژوهش .)1،2( نخواهد بود پذیرامکانی آن، زندگ

میلیارد  57/4 ، اینترنت تقریباً توسط2020دهد که تا مارس می

و روزانه،  است گرفته قرار استفاده موردنفر در سراسر جهان 

  ).3( پیوندندمیکاربر جدید به آن  میلیون یکحدود 

کشورهاي حدود نیمی از کاربران اینترنت در جهان، در 

آسیایی ساکن هستند. در ایران، میزان استفاده از تلفن همراه و 
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که به طرز  است رسیدهدرصد  35و  85اینترنت به ترتیب به 

 .)4،5( گیري بیشتر از سایر کشورهاي خاورمیانه استچشم

بر اساس مطالعات قبلی، شیوع مشکالت مربوط به اینترنت 

درصد، در میان نوجوانان  9/0-1/0در میان نوجوانان اروپایی 

-2/0درصد و در میان نوجوانان آسیایی  12/0-1/0خاورمیانه 

 .)1( درصد است 18/0

و همکارانش، اعتیاد به اینترنت به  Douglasطبق گفته 

شود که بدون آن افراد استفاده اجباري از اینترنت گفته می

 دشومشاهده میها آنشوند و تغییرات خلقی در پذیر میتحریک

هاي اجتماعی در سنین جوانی و نوجوانی به . استفاده از شبکه)1(

 هايجنبهتواند بر که می شده تبدیلیک ابزار ارتباطی مهم 

دهد که مختلفی از زندگی اثر بگذارد. مطالعات گذشته نشان می

، نفسعزتاعتیاد به اینترنت باعث مشکالتی از قبیل: کاهش 

زیاد، تغییرات  بافیخیالگی، مشکالت روانی (اضطراب، افسرد

هاي چشمی و عضالنی خلقی)، مشکالت درسی و شغلی، بیماري

(مثل: کمردرد، گردن درد) و همچنین تغییر در سبک زندگی، 

 ). 2،6،7( شودتغذیه و خواب افراد می

باشد که براي حفظ خواب، یک فرآیند مهم فیزیولوژیک می

مچنین ترشح سالمتی، آرامش ذهن، رشد طبیعی بدن و ه

هایی مثل هورمون رشد، نوراپی نفرین و سروتونین هورمون

محیط، زندگی  جمله ازعوامل مختلفی  تأثیرضروري و تحت 

 ).5،8،9( اجتماعی، سالمت عمومی و استرس قرار دارد

دهد که ارتباط مستقیمی بین هاي پیشین نشان میپژوهش

باعث تقویت و افسردگی وجود دارد. خواب مناسب  خوابیدن دیر

 شود.حافظه، کاهش اضطراب و کاهش فشارهاي عصبی می

ترین عوارض جانبی اعتیاد به اختالل در خواب یکی از رایج

شناسان، اعتیاد به اینترنت است. به گفته روانشناسان و جامعه

اینترنت نوعی اختالل رفتاري است که کیفیت و کمیت خواب را 

 ).9-11( دهدقرار می تأثیرتحت 

و احساس  خوابیبیز مشکالت رایج اختالل خواب، ا

هایی مثل: باشد که شامل ویژگیدر طول روز می آلودگیخواب

هاي مکرر در هنگام خواب، شدن اشکال در به خواب رفتن، بیدار

احساس ناکافی بودن خواب، احساس کسلی و ضعف تمرکز در 

وادث ، با تصادفات رانندگی، حآلودگیخوابشود. طول روز می

شغلی و کاهش کیفیت مطالعه و تحصیل نیز همراه است که این 

 ).4،8،9( باشدهاي بهداشت جهانی میمسئله از نگرانی

 500 بر روياي که توسط حدادوند و همکاران در مطالعه

دانشجوي دانشگاه آزاد کرج صورت گرفت، میانگین نمره اعتیاد 

و میانگین نمره  بود 10/9 معیارانحرافبا  95/31 به اینترنت

که ارتباط  بود  93/2 معیارانحرافبا  04/5کیفیت خواب 

 .)9( هم داشت معناداري با

ي اختالل مقایسه"با عنوان  ايمطالعهاقدم و همکاران نوریان

خواب، انزواي اجتماعی و تنظیم هیجان در دانشجویان داراي 

ال اختالل اعتیاد به اینترنت و عادي شهرستان اردبیل در س

هاي این مطالعه نشان داد که اعتیاد به انجام دادند. یافته "1393

سزایی در ایجاد اختالل خواب و انزواي اجتماعی ه اینترنت نقش ب

 .)10( دارد

همراه  هايتلفناستفاده از  یشافزا یلبه دل یراخ هايسالدر 

و به دنبال آن  ینترنتسان به اآراحت و  یهوشمند و دسترس

 افزایشي، استفاده از اینترنت در ایران حضور يهاکاهش ارتباط

تشکیل و بخش عمده کاربران اینترنت را جوانان  یافته است

 شده ریزيبرنامهدهند که در صورت عدم استفاده صحیح و می

توانند عوارض متعددي مثل هاي اجتماعی، میاز اینترنت و رسانه

جاي  را بر هاي روانی، کاهش عملکرد و کیفیت تحصیلآسیب

و رشد روزافزون استفاده از  یدوکو اندمیپبا توجه به بگذارد. 

تواند بر یکه م یريثأت یتو اهم یاندانشجو یندر ب ینترنتا

وجود  نان داشته باشد و عدمآ یلیسالمت روان و عملکرد تحص

دانشجویان علوم پزشکی هرمزگان،  بر رويي مشابه مطالعه

هدف بررسی تأثیرات اعتیاد به  اي بادرصدد برآمدیم مطالعه

اینترنت بر کیفیت خواب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

 انجام دهیم. 1399هرمزگان در سال 
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 هامواد و روش

ي توصیفی تحلیلی، از نوع مقطعی بود و حجم این مطالعه

نفر  384./.، 5و دقت  05/0نمونه با در نظر گرفتن حداقل خطاي 

دانشجو از دانشگاه  389مطالعه حاضر تعداد تعیین گردید که در 

 1399اسفند  18تا  1399اسفند  4علوم پزشکی هرمزگان در بازه 

 اي متناسب بود.گیري به صورت طبقهشرکت کردند. روش نمونه

و به منظور حفظ سالمت  19 گیري کوویدبه دلیل همه

کنندگان، این پرسشنامه به صورت آنالین و از طریق گوگل شرکت

یند تکمیل آن به صورت آنالین انجام شد. آفرم تدوین شد و فر

کنندگان، پیش از انجام مطالعه، از الزم به ذکر است تمامی شرکت

اهداف پژوهش آگاه بودند و تمامی اطالعات شخصی افراد به 

 آوري شد. صورت محرمانه و با رعایت مالحظات اخالقی جمع

شجویان دانشگاه علوم معیار ورود در این مطالعه، کلیه دان

در این دانشگاه تحصیل  1399پزشکی هرمزگان که در سال 

معیار خروج از  کردند و به اینترنت دسترسی داشتند، بودند.می

این مطالعه شامل دانشجویانی است که پرسشنامه را به طور 

ها قبل از تحلیل ند، این پرسشنامهدکامل و صحیح پر نکرده بو

 رج شدند.آماري از مطالعه خا

 پرسشنامه این مطالعه حاوي سه بخش بود:

مورد اطالعات  . بخش اول این پرسشنامه، به سواالتی در1

کننده پرداخته شده بود که شامل: جنسیت، شناختی افراد شرکت

هل، وضعیت أسن، رشته تحصیلی، مدرك تحصیلی، وضعیت ت

 اشتغال و درآمد بود.

اینترنت یانگ بود  . بخش دوم شامل پرسشنامه اعتیاد به2

 .)12( و همکاران تدوین شد Youngکه توسط دکتر 

باشد؛ هر سوال طبق سوال می 20این پرسشنامه شامل 

(همیشه) امتیاز دارد. نمره  5(به ندرت) تا  1مقیاس لیکرت، بین 

است که به سه گروه  100تا  20کل این پرسشنامه بین 

 شوند:بندي میتقسیم

: به عنوان کاربر عادي و فاقد اعتیاد به 49تا  20نمره بین  -1

  .اینترنت

: به عنوان کاربر داراي اعتیاد به 79تا  50نمره بین  -2

 .اینترنت متوسط (در معرض اعتیاد)

: به عنوان کاربر داراي اعتیاد به 100تا  80نمره بین  -3

 .اینترنت شدید

به عنوان کاربر  50همچنین به طور کلی نمره کل کمتر از 

به عنوان یک فرد داراي اعتیاد به اینترنت  50ادي و باالتر از ع

 شود.تلقی می

در این مطالعه از نسخه فارسی پرسشنامه که روایی و 

 پایایی آن توسط علوي و همکاران انجام شده است، استفاده شد

 7/0و پایایی آن،  62/0میزان روایی افتراقی این پرسشنامه،  که

  ).13( است تعیین شده

. بخش سوم شامل پرسشنامه کیفیت خواب پیتبزبورگ 3

 .)14( بود

ساخته  Buysseتوسط دکتر  1988این پرسشنامه در سال 

 بخش زیر است: 7سوال و داراي  19است و شامل  شده

خیر خواب، مدت زمان خواب، کارایی أکیفیت ذهنی خواب، ت

 آور و اختالل عملکرد روزانه.خواب، مصرف داروهاي خواب

: کمتر از 1 -: هرگز 0است: ( 3تا  0نمره هر بخش، بین  رنج

بیشتر از سه بار در  :3 -: یک یا دو بار در هفته 2 -بار در هفته  یک

 .هفته)

 5است که نمره باالتر از  21تا  0نمره کل این پرسشنامه بین 

دهنده کیفیت خواب پایین است. روایی و پایایی این نشان

 قدم و همکاران در ایران سنجیدهمپرسشنامه توسط فراهانی

 است / گزارش شده77شده است و میزان آلفاي کورنباخ آن، 

نسخه  SPSSافزار ها، با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده .)15(

هاي آمار توصیفی و تحلیلی شامل میانگین، و با روش 26

و آنالیز واریانس انجام شد. به  معیارانحرافدرصد، فراوانی، 

داري، کمتر از افزار آماري، سطح معنیها با نرمظور تحلیل دادهمن

 در نظر گرفته شد. 05/0
 

 هایافته
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 5/36( 142 زن و درصد) 5/63( 247در این پژوهش تعداد 

نفر مرد از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  درصد)

 سال شرکت کردند که از این تعداد 95/21±/149با میانگین سنی 

 مجرد بودند. رصد)2/90( نفر 351هل و أمت درصد) 8/9نفر ( 38

 2/52درصد دانشجویان، دکتري،  7/44همچنین مقطع تحصیلی 

درصد  02/1ارشد و درصد کارشناسی8/1درصد کارشناسی، 

ارائه شده  1کاردانی بود. دیگر اطالعات دموگرافیک در جدول 

درصد از  8/74است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 

نفر  190کنندگان، اعتیاد به اینترنت نداشتند که از این تعداد شرکت

داراي اعتیاد به ها آندرصد  1/24نفر مرد بودند؛  101زن و 

  .مرد) 39زن و  55اینترنت متوسط (

 

 

 مقایسه متغیرهاي شخصیتی با نمره اعتیاد به اینترنت -1جدول 
 نمره اعتیاد به اینترنت

فراوانی افراد داراي اعتیاد به اینترنت  متغیر هازیرگروه
 شدید (درصد)

فراوانی افراد در معرض اعتیاد 
 به اینترنت (درصد)

فراوانی افراد عدم اعتیاد به 
 اینترنت (درصد)

 زن )9/76( 190 )2/22( 55 )8/0( 2
 جنسیت

 مرد )1/71( 101 )4/27( 39 )4/1( 2
 شکیپز )4/71( 70 )5/27( 27 )02/1( 1

 رشته تحصیلی

 داروسازي )7/65( 23 )4/31( 11 )85/2( 1

 پزشکیدندان )7/70( 29 )8/26( 11 )4/2( 1

 علوم آزمایشگاهی )60( 12 )40( 8 )0(

 تکنسین رادیولوژي )85( 17 )15( 3 )0(

 اطالعات سالمت فناوري )80( 16 )20( 4 )0(
 پرستاري )9/84( 45 )09/15( 8 )0(
 مامایی )5/87( 14 )5/12( 2 )0(
 هوشبري )4/76( 13 )6/23( 4 )0(
 اتاق عمل )8/53( 7 )1/46( 6 )0(
 بهداشت عمومی )2/77( 17 )7/22( 5 )0(
 ايبهداشت حرفه )80( 4 )20( 1 )0(
 بهداشت محیط )6/84( 11 )4/15( 2 )0(

 کنترل ناقلین )8/81( 9 )2/18( 2 )0(

 وشیمی بالینیبی )100( 1 )0( )0(

 هاي پزشکیفوریت )75( 3 )0( )25( 1

 کاردانی )75( 3 )0( )25( 1

 مدرك تحصیلی
 کارشناسی )5/77( 158 )5/22( 46 )0(

 ارشدکارشناسی )100( 7 )0( )0(

 دکتري )6/70( 123 )58/27( 48 )72/1( 3

 مجرد )5/73( 258 )3/25( 89 )1/1( 4
 وضعیت تاهل

 هلأمت )8/86( 33 )2/13( 5 )0(
 شاغل )9/70( 34 )1/29( 14 )0(

 وضعیت اشتغال
 بیکار )3/75( 257 )4/23( 80 )17/1( 4

 

نتایج حاصل از این پژوهش رابطه معنادار بین اعتیاد به 

اینترنت و کیفیت خواب را نشان داد؛ به طوري که افراد داراي 

و وبی بودند اعتیاد به اینترنت شدید، داراي کیفیت خواب نامطل

بود. این مقدار  88675/2 معیارانحرافبا  5/11ها آنمیانگین نمره 

و در  13410/3 معیارانحرافبا  5/7در افراد در معرض اعتیاد، 

 02480/3 معیارانحرافبا  2852/6افراد فاقد اعتیاد به اینترنت 

 بود که در این گروه نیز باالتر از حد نرمال بود.
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ي کیفیت خواب در دانشجویان داراي هاتمام زیرمقیاس

در افراد داراي اعتیاد به  اعتیاد به اینترنت، بیشتر بود، (مخصوصاً

اینترنت شدید) به جز کارایی خواب که این زیرمقیاس در افراد 

، در افراد در 79294/0 معیارانحرافبا  4089/0فاقد اعتیاد 

ر افراد و د 76776/0 معیارانحرافبا  4149/0معرض اعتیاد  

بود.  5/0 معیارانحرافبا  25/0داراي اعتیاد به اینترنت شدید 

)939/0P-Value= (جدول) 2(. 

 

 کنندگان هاي آن با اعتیاد به اینترنت در بین شرکتمقایسه کیفیت خواب و زیرمقیاس -2جدول 

 هاي کیفیت خوابزیرمقیاس
 کل تیاد به اینترنت شدیداع در معرض اعتیاد به اینترنت فاقد اعتیاد به اینترنت

P-Value 
 معیارانحراف میانگین معیارانحراف میانگین معیارانحراف میانگین معیارانحراف میانگین

 000/0 79180/0 2622/1 50000/0 2500/2 86282/0 5532/1 73822/0 1546/1 کیفیت ذهنی خواب

 293/0 84210/0 5167/1 95743/0 7500/1 87969/0 6277/1 82755/0 4777/1 خیر در به خواب رفتنأت
 363/0 85919/0 7815/0 29099/1 5000/1 97228/0 8511/0 81089/0 7491/0 طول مدت خواب

 939/0 78322/0 4087/0 500/0 25/0 76776/0 4149/0 79294/0 4089/0 کارایی خواب
 023/0 61921/0 2391/1 95743/0 7500/1 70492/0 3830/1 57529/0 1856/1 اختالالت خواب

 045/0 72917/0 2571/0 73205/1 5000/1 74684/0 2553/0 69272/0 2405/0 آورمصرف داروهاي خواب
 000/0 91401/0 1671/1 00000/1 5000/2 /97226 0 4149/1 86428/0 0687/1 اختالل عملکرد روزانه

 000/0 12639/3 6324/6 88675/2 5000/11 13410/3 5000/7 02480/3 2852/6 نمره کل پرسشنامه کیفیت خواب

 

 گیريبحث و نتیجه

بررسی تأثیرات اعتیاد به اینترنت بر  تحقیق حاضر با هدف

کیفیت خواب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در 

هاي مطالعه حاضر نشان داد میزان یافته انجام شد. 1399سال 

انشگاه علوم پزشکی شیوع اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان د

انجام شده  درصد بود که این میزان در مطالعه 2/25هرمزگان، 

و  Lin  درصد؛ در مطالعه 9/25نژاد و همکاران، توسط کیان

 2/28و همکاران،  Wangدرصد و در مطالعه  20همکاران، 

  .)16–18(یکسان بود  درصد بود که با مطالعه اخیر تقریباً

و همکاران، میزان شیوع اعتیاد به  Karkiاما در مطالعه 

 9/5و همکاران،  Awashtiدرصد و در مطالعه  3/13اینترنت، 

درصد بود. شیوع زیاد اعتیاد به اینترنت در مطالعه حاضر، ممکن 

باشد که دانشجویان بیشتر زمان  19-کووید باندمیدلیل ه است ب

امر باعث افزایش زمان  کنند و همینخود را در خانه سپري می

استفاده از اینترنت شده است. همچنین با مجازي شدن 

  ).19،20( یافته است افزایشها، میزان استفاده از اینترنت دانشگاه

در مطالعه حاضر، جنسیت رابطه مشهودي با اعتیاد به 

اینترنت نداشت و اعتیاد به اینترنت در مرد و زن به یک نسبت 

و همکاران، شیوع اعتیاد به  Chungي در مطالعه که حالی بود. در

درصد) بیشتر از پسران بود. اما  9/23اینترنت در میان دختران (

در مطالعه کریمی و همکاران، مردان نسبت به زنان اعتیاد 

 .)1،21( بیشتري داشتند

تأملی بین وضعیت  مطالعه اخیر نشان داد که رابطه قابل

وجود دارد و میزان اعتیاد به اینترنت در تأهل و اعتیاد به اینترنت 

بین دانشجویان مجرد بیشتر بود که این یافته با تحقیقات کریمی 

. احتمال پایین آمدن میزان اعتیاد به )1( و همکاران سازگار بود

هاي اینترنت در افراد متأهل ممکن است به دلیل افزایش مسئولیت

 نترنت بگذرانند.فرد باشد که باعث شود وقت کمتري را در ای

کنندگانی که داراي اعتیاد به در مطالعه حاضر، اکثر شرکت

اینترنت شدید و متوسط بودند، در رشته پزشکی تحصیل 

کردند. به عالوه میزان اعتیاد به اینترنت در افرادي که در می

کردند از سایرین بیشتر بود. همچنین مقطع دکتري تحصیل می

از دانشجویان پرستاري فاقد  درصد 9/84در مطالعه حاضر، 

درصد در معرض اعتیاد و صفر درصد اعتیاد  09/15اعتیاد، 

 69شدید داشتند؛ در حالی که در مطالعه نوري و همکارش، 

 3/24درصد از دانشجویان پرستاري فاقد اعتیاد به اینترنت، 
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درصد اعتیاد به اینترنت شدید  7/6درصد در معرض اعتیاد و 

 . )22( داشتند

در مطالعه حاضر، بین اعتیاد به اینترنت و همه ابعاد کیفیت 

خواب به جز کارایی خواب رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد 

که دانشجویانی که در معرض اعتیاد به اینترنت یا  طوري به

تري داراي اعتیاد شدید به اینترنت هستند، کیفیت خواب نامطلوب

ط کریمی و همکاران نشان داد که رانی توسای مطالعهدارند. یک 

جز اختالل  بین اعتیاد به اینترنت و همه ابعاد کیفیت خواب به

 .)1( عملکرد روزانه، رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

در مطالعه محمدبیگی و همکاران گزارش شده که میانگین 

هاي کیفیت خواب و نمره کل کیفیت خواب ارتباط تمام شاخص

اداري با نمره اعتیاد به اینترنت دارد و اعتیاد به مستقیم و معن

 .)5( دهداینترنت احتمال کیفیت پایین خواب را افزایش می

و همکاران انجام شد، نتایج  Linاي که توسط در مطالعه

در . کیفیت پایین خواب همراه است نشان داد اعتیاد به اینترنت با

جام شد، نتایج و همکارانش ان Karkiي دیگر که توسط مطالعه

نشان داد که نوجوانان در معرض اعتیاد به اینترنت در مقایسه با 

 ).17،19( کنندافراد فاقد اعتیاد، کیفیت خواب پایینی را تجربه می

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد شیوع اعتیاد به اینترنت 

 اندمیپزیاد است که این به دلیل وجود در بین دانشجویان 

باشد. نشینی افراد میو افزایش مدت زمان خانه 19-کووید

گذارد. همچنین اعتیاد به اینترنت بر کیفیت خواب اثر منفی می

اي ندارد اما وضعیت تأهل با جنسیت با اعتیاد به اینترنت رابطه

که اعتیاد به  توجه به این بااعتیاد به اینترنت رابطه عکس دارد. 

ناپذیري تواند آثار جبرانیاینترنت بر ابعاد مختلف سالمتی م

ریزي الزم جهت آموزش استفاده صحیح از بگذارد، باید برنامه

اینترنت و فضاي مجازي و همچنین نظارت و کنترل دانشجویان 

 انجام شود. 

در طول انجام مراحل مختلف مطالعه حاضر، پژوهشگران با 

 باشد: هایی مواجه شدند که بدین شرح میمحدودیت

صورت مقطعی انجام شد، نتایج  که این مطالعه به آنجا از -1

 قادر به نشان دادن روابط علی بین متغیرها نیستند.

شده است و بنابراین نتایج  نمونه از یک دانشگاه انتخاب -2

 هاي دیگر تعمیم نپذیرد.ممکن است به سایر دانشجویان دانشگاه

و نبود دانشجویان در  19-کووید اندمیپبه دلیل  -3

وابگاه، قادر به تفکیک دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی خ

 نبودیم.

 
 شکر و قدردانیت

از معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی 

هاي مالی، کمیته تحقیقات دانشجویی و هرمزگان براي حمایت

همه دانشجویانی که در این مطالعه کمک کردند، تشکر و قدردانی 

 .شودمی

 
 خالقیتأییدیه ا

در  990578مقاله حاضر، حاصل از یک طرح تحقیقاتی با کد 

کمیته اخالق علوم پزشکی هرمزگان با شماره کد اخالق 

IR.HUMS.REC.1399.515  است و تمام مالحظات اخالقی در

 این پژوهش رعایت شده است.

 
 منافع عارضت

 نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی ندارند.

 

 سهم نویسندگان
صدیقی (نویسنده اول) ارائه ایده و طراحـی مطالعـه،  نرجس

ـنده  40نوشتن پروپوزال و مقاله ( ـاب (نویس درصد)؛ زهـرا کامی

درصد)؛ زهرا قوامی  10دوم) جمع آوري اطالعات، نگارش مقاله (

ــه ( ــع آوري اطالعــات و نگــارش مقال  10(نویســنده ســوم) جم

 آوريرضــایی (نویســنده چهــارم) جمــعدرصــد)؛ فرشــته علی

ــه ( درصــد)؛ معصــومه محمــودي  10اطالعــات و نگــارش مقال

ـاري ( درصـد)؛  نسـرین داوري  10(نویسنده چهارم) تحلیـل آم
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آبادي (نویسنده پنجم و مسئول) طراحی مطالعه و بازنگري دولت

 درصد). 20مقاله  (

 

 حمایت مالی

مطالعه با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوري این 

 کی هرمزگان انجام شد.دانشگاه علوم پزش
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Abstract 
Introduction: Internet addiction is a type of behavioral disorder. One of the most common complications of this 
disorder is low sleep quality. Therefore, the present study was conducted to investigate the effects of Internet addiction on 
the sleep quality of students of Hormozgan University of Medical Sciences in 2021. 
Methods: In this cross-sectional study, 389 students from Hormozgan University of Medical Sciences in 
2021 were selected by proportional stratified sampling. The data were collected using demographic, Young 
Internet addiction, and Pittsburgh sleep quality questionnaires. The data were analyzed using SPSS software 
and descriptive statistics such as mean, standard deviation, percentage and frequency and analytical statistics of 
One-way ANOVA.   
Results: About 1% (4) of participants had severe internet addiction and about 24% (96) had moderate 
internet addiction. Participants with severe internet addiction (11.5±2.88675) had poorer sleep quality than 
other groups. However, the mean score of the sleep quality questionnaire in non-addicted participants was 
6.2852±3.0248, which was also higher than normal. The scores of all the sections of sleep quality except sleep 
efficiency were higher in addicted students. 
Conclusion: The results of the present study show the high prevalence of Internet usage among students and 
also there was a significant negative relationship between Internet addiction and sleep quality. Given that 
Internet addiction can have inevitable effects on various aspects of health; the proper planning must be done to 
control the activities of students in Internet. 
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