Journal of Ergonomics | ISSN: 1735-1960
Original Research

Addiction to Social Networks and Online Games:
A Wrists’ Pain Survey in Students
Mohammad Babamiri1, Rashid Heidari Moghaddam2, Fakhroddin Ghasemi3, Mohammad Ghaffari4,
Mahdi Raziee5, Khadijeh Bandeh Elahi6, Alireza Mortezapour7*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Social Determinants of Health Research Center, Department of Ergonomics, School of public Health, Hamadan
University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
Health Sciences Research Center, Department of Ergonomics, School of Public Health, Hamadan University of
Medical Sciences, Hamadan, Iran
Occupational Health and Safety Research Center, Department of Ergonomics, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
PhD Student of Biostatistics, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
MSc Student of Ergonomics, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
MSc Student of Health Education and Health Promotion, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
PhD Student of Ergonomics, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
Article Info

Original Article
Received:
Accepted:
Published Online:

2018/09/20
2018/11/29
2018/12/26

DOI: 10.30699/jergon.6.3.4

Use your device to scan
and read the article online

Corresponding Information

Alireza Mortezapour
PhD Student of Ergonomics, School of Public Health,
Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
Email:

Abstract
Background and Objectives: Nowadays, the use of the Internet among students has become widespread. Addiction to virtual networks and online games can
have various consequences, including the threat of musculoskeletal system in these
people. The purpose of this study was to determine the effect of addiction to social
networks and online games on students’ wrist pain.
Methods: This study was conducted among 665 students. Data collection was
done through three questionnaires of problematic use of online games, social networking addiction and Nordic musculoskeletal disorders. Data were compared by
Chi-square and independent T-test and finally, logistic regression model was presented at a significant level of 0.05.
Results: The results showed that social network and online game addiction can
increase the risk of pain in the wrists. Sex had a significant impact in the effect of
social network addiction on pain in the wrist. Other results of the present study are
the not significant differences in the age and level of education of the participants
in the prevalence of wrist pain.
Conclusion: It can be stated that there is a likelihood of a relationship between
social network and online game addiction with wrist pain. Therefore, due to high
prevalence of this addiction among students, appropriate planning should be taken
to reduce complications and injuries, especially in the wrist area of them.
Keywords: Behavioral addiction, Cyber space, Internet Game, Carpal Tunnel
Syndromes, Wrist injury, Social media
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مقدمه

امروزه ،استفاده از اینترنت بهعنوان منبع اصلی اطالعات
و یکی از بهصرفهترین راههای ارتباطی در کشورهای مختلف
رواج بسیار زیادی پیدا کرده است [ .]1بهطوری که امروزه
میتوان ادعا کرد اینترنت و شبکههای اجتماعی به یکی از
مهمترین اجزای زندگی فردی و اجتماعی تبدیل شده است
[ .]2نتایج مطالعهای در ایاالت متحده امریکا نشان میدهد
که روزانه بیش از  60میلیون نفر بهمنظور استفاده از اینترنت،
از رایانه و تلفن همراه هوشمند استفاده میکنند [ .]3در
دهۀ اخیر ،سرعت رشد در تعداد کاربران اینترنت در بعضی
از کشورهای در حال توسعه ،چشمگیر بوده است [ ]4که در

این میان ،میتوان دانشجویان را بهعنوان دستۀ اصلی کاربران
اینترنت طبقهبندی کرد [ .]5امروزه استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی و بازیهای آنالین ،بخش عمدهای از زمان
دانشجویان را در استفاده از اینترنت به خود اختصاص داده
است [ .]6با توجه به این رشد روزافزون ،اعتیاد به اینترنت به
یکی از نگرانیها در سطح بینالمللی تبدیل شده است [.]7
نتایج مطالعهای در کشور کره جنوبی نشان داده است که
بیش از  210هزار نفر از نوجوانان این کشور نیاز به درجاتی از
مراقبت و یا حتی درمان مشکالت ناشی از اعتیاد به اینترنت
دارند [ .]8شاید به این دلیل باشد که کشور کرهجنوبی اعتیاد
به اینترنت و مشکالت مرتبط با آن را جزو اولویتهای خود
در حیطۀ سالمتی قرار داده است [ .]9مطالعاتی در کشور
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ایران نیز خواستار توجه بیشتر به این موضوع شدهاند [،11
 .]10شیوع اعتیاد به شبکههای اجتماعی و بازیهای آنالین
در مطالعات مختلف بین 5-21درصد گزارش شده است
[ .]5،12-13نتایج یک مطالعۀ متاآنالیز ،حاکی از شیوع کلی
6درصدی در  31کشور بوده است که در این میان ،کشورهای
خاورمیانه با حدود 11درصد ،باالترین سهم را داشتند [.]14
با توجه به شیوع نسبتا باالی نشانگان اعتیاد به اینترنت،
در حال حاضر توافق جامعی بین پژوهشگران حیطۀ سالمت
روان در خصوص (عدم) ورود این مسئله به کتابچۀ راهنمای
تشخیصی و آماری اختالالت روانی وجود ندارد [ .]15شاید
به همین دلیل باشد که حیطۀ اعتیاد به اینترنت و مسائل
مرتبط با آن ،مثل اعتیاد به بازیهای آنالین در قسمت سوم
از آخرین نسخۀ این راهنما آورده شده است [ .]16این بدین
معناست که در حل این مشکل ،به توجه و انجام مطالعات
بیشتری نیاز است .اعتیاد به اینترنت بهطور کلی و همچنین
اعتیاد به شبکههای اجتماعی و بازیهای آنالین بهطور
اختصاصی ،با طیف وسیعی از اختالالت اعم از روانشناختی
[ ،]17عملکردی [ ]18و حتی سالمت فیزیکی همراه بوده
است [ .]3نتایج یک مطالعۀ  مروری نظاممند نشان داده
که اعتیاد به بازیهای آنالین اینترنتی ،با افزایش شانس
ابتال به افسردگی و اضطراب همراه بوده است [ .]19نتیجۀ 
مطالعۀ  دیگری در کشور چین نشان داده است که اعتیاد
به استفاده از اینترنت از طریق تلفنهای همراه ،میتواند
از طریق تأثیرگذاری بر کیفیت خواب افراد ،آنها را مستعد
بروز مشکالت سالمتی کند [ .]20مطالعات صورتگرفته در
داخل کشور نیز حاکی از تأثیرات مخرب اعتیاد به بازیهای
آنالین و استفادۀ مشکلساز از شبکههای اجتماعی بوده است
[ .]21نتیجۀ مطالعۀ    Nastizaiو همکاران نشان داده است
که سالمتی عمومی افرادی که بیشازحد از اینترنت استفاده
میکنند ،در معرض خطر بیشتری نسبت به دیگران قرار دارد
[ .]22در حال حاضر ،اختالالت اسکلتی ـ عضالنی بهعنوان
یکی از مهمترین اولویتهای سالمتی در اکثر کشورهای دنیا
و ایران مطرح است[ .]24،23مچ دست ،یکی از پرکاربردترین
اعضای سیستم اسکلتی ـ عضالنی بدن بوده که میتوان
گفت این مهم میتواند یکی از دالیل شیوع باالی اختالل
اسکلتی ـ عضالنی در این ناحیه باشد [ .]25امروزه شیوع
استفاده از اینترنت برای انجام بازیهای آنالین و همچنین
دسترسی به شبکههای اجتماعی از طریق تلفنهای همراه
و همچنین رایانههای شخصی ،دانشجویان را در معرض بروز
اختالالت اسکلتی ـ عضالنی ،بهویژه در ناحیۀ اندام فوقانی
و مچ دست قرار داده است [ .]26 ،3مطالعۀ  Sang Dolو
همکاران نشان داد که دانشجویان با استفاده بیشازحد از
اینترنت میتوانند در معرض خطر ابتال به اختالالت اسکلتی
ـ عضالنی قرار بگیرند [ .]27نتایج مطالعهای بین دانشجویان
کشور کرهجنوبی نشان داد که شانس ابتال به سندروم تونل
کارپال 1در افرادی که درجاتی از اعتیاد به اینترنت را نشان
دادهاند ،وجود دارد [ .]28حال از طرفی با توجه به افزایش
شیوع استفاده از شبکههای اجتماعی و بازیهای آنالین و

از طرف دیگر با بیشترشدن تعداد افراد در معرض ریسک
اعتیاد به اینترنت بین دانشجویان ایرانی ،انجام مطالعهای در
خصوص پیامدهای سالمتی آن ،بهویژه تأثیر آن بر شانس
ابتال به اختالل اسکلتی ـ عضالنی در ناحیۀ مچ دست ضروری
به نظر میرسد .هدف از انجام مطالعۀ حاضر ،تعیین شیوع
اعتیاد به شبکههای اجتماعی و بازیهای آنالین و ارتباط
آن با اختالالت اسکلتی – عضالنی در ناحیه مچ دست در
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان است.

روش کار

مطالعۀ  حاضر بهصورت مقطعی طرحریزی و اجرا شده
است .افراد شرکتکننده در این پژوهش ،دانشجویان شاغل
به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی همدان بودند .اجرای
پژوهش حاضر در سال  1396بوده است .درمجموع  665نفر
بهصورت دردسترس رضایت خود را برای شرکت در پژوهش
اعالم کرده بودند .افرادی که سابقۀ آسیب به سیستم اسکلتی
ـ عضالنی در ناحیۀ دست را داشتند ،از مطالعه کنار گذاشته
شدند .بهمنظور جمعآوری اطالعات 2 ،نفر از همکاران
طرح ضمن توضیح اهداف طرح ،پرسشنامهها را در اختیار
شرکتکنندگان قرار میدادند .پژوهشگران سعی داشتند که
پس از هماهنگی الزم با افراد در زمان مناسب برای پاسخ به
سؤاالت احتمالی و یا جمعآوری پرسشنامهها اقدام کنند.
بهمنظور جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای ذیل استفاده
شد .اطالعات جمعیتشناختی شرکتکنندگان (شامل سن،
جنس ،آخرین معدل تحصیلی و  )...نیز در داخل همین
پرسشنامهها جمعآوری شد.
پرسشنامۀ اعتیاد به شبکههای اجتماعی مجازی

این پرسشنامه دارای  43گویه بهصورت لیکرت 5تایی
(هرگز ،تقریبا هرگز ،بعضی مواقع ،اغلب اوقات و همیشه)
است .این پرسشنامه درمجموع  7بعد اصلی اعتیاد به
شبکههای اجتماعی مجازی را میسنجد .این ابعاد عبارتاند از:
ازدستدادن کنترل ،افت تحصیلی ،وابستگی ،سندروم پرهیز
کردن ،تغییر در خلقوخو ،کاهش عالقه در سایر فعالیتها و
تعارضات در حوزۀ اجتماعی .حداقل امتیاز قابلمحاسبه برای
هر شرکتکننده  43و حداکثر امتیاز اکتسابی برابر با 215
است .بهمنظور سنجش نمرۀ کلی اعتیاد در این پرسشنامه،
صرفا از نمرۀ کل کسبشدۀ هر فرد در مراحل بعدی استفاده
شد .روایی و پایایی این ابزار را لیندسی و همکاران تأیید
کردند [ .]29این ابزار پس از کسب حدنصاب مقبول پایایی و
روایی در مطالعۀ Ghaem Panahو همکاران در داخل کشور
نیز استفاده شده است [.]30
پرسشنامۀ استفادۀ آسیبزا از بازیهای اینترنتی

برای جمعآوری این شاخص ،از ابزار بازی مشکلساز
آنالی نPOGQ : Problematic Online Game Question�( 1
 )naireاستفاده شده است [ .]31این ابزار دارای  18سؤال
است که شرکتکنندگان بهصورت لیکرت 5تایی (هرگز،
بهندرت ،بعضیاوقات ،غالبا و همیشه) به سؤاالت آن پاسخ
)1. Carpal Tunnel Syndrome(CTS

35
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مستقل مقایسه شد .سطح اطمینان برای ارائۀ نتایج بهصورت
95درصد بود .پکیج نرمافزاری  SPSSورژن  16برای آنالیزهای
اشارهشده ،استفاده شد.

دادند .این ابزار دارای  6حیطۀ اصلی شامل :انزوای اجتماعی،
تعارضات بینفردی ،استعمال مفرط ،صرفنظرکردن،
غوطهوری و همچنین شیفتگی است .برای سنجش میزان
استفادۀ  آسیبزا از بازیهای اینترنتی ،صرفا از نمرۀ  نهایی
کسبشده از سوی دانشجویان در مرحلۀ  آنالیزهای آماری
استفاده شد .روایی و پایایی این پرسشنامه از سوی Kussو
همکاران تأیید شده است [ Amini .[32و همکاران این ابزار
را با توجه به فرهنگ ایرانی اعتباریابی کرده و به کار بردهاند
[.]33

یافتهها

از  665فرد مطالعهشده 37/6( 250درصد) مرد و 415
(62/4درصد) زن بودند .افراد در حال تحصیل در دورۀ 
کارشناسی با   350نفر (52/6درصد) و دورۀ کاردانی با  60نفر
(9درصد) بهترتیب بیشترین و کمترین افراد شرکتکننده در
پژوهش براساس سطح تحصیالت بودند .دانشکدۀ پیراپزشکی
با 31/6( 210درصد) و دانشکدۀ داروسازی با 0/8( 5درصد)
بهترتیب بیشترین و کمترین مشارکت را داشتند .میانگین
سنی (انحرافمعیار) افراد شرکتکننده در پژوهش 22/12
( )0/15سال بود.

پرسشنامۀ اختالالت اسکلتی ـ عضالنی (در ناحیۀ
مچ هر دو دست)

اطالعات اختالالت اسکلتی ـ عضالنی دانشجویان در ناحیۀ 
مچ ،از طریق نسخۀ کوتاهشدۀ پرسشنامۀ نوردیک جمعآوری
شد .شرکتکنندگان ،بهطور کلی به سؤاالت مربوط به اختالل
در ناحیۀ مچ ،در بازههای زمانی یک ماه گذشته و یک روز
گذشته و براساس یک دیاگرام نواحی بدن پاسخ دادند .تمام
مراحل علمی و اجرایی پژوهش حاضر با کد IR.UMSHA.
 REC.1397.314به تأیید کمیتۀ اخالق دانشگاه علوم پزشکی
همدان رسیده است.

جدول شمارۀ   1فراوانی متغیرهای جنسیت ،سطح
تحصیالت و دانشکده برحسب ابتال یا عدم ابتال به درد مچ
دست براساس آزمون کای دو را نشان میدهد .براساس این
آزمون بین مردان و زنان از لحاظ ابتال به درد مچ دست
اختالف معناداری وجود داشت ( )P=0/006که مقایسۀ 
فراوانیها نشان داد ،مردان شرکتکننده در پژوهش نسبت به
زنان ،بیشتر به درد مچ دست مبتال بودند؛ اما متغیرهای سطح
تحصیالت ( )P=0/855و دانشکده ( )0/516با متغیر ابتال به
مچ دست ارتباط معناداری نداشتند.

در مطالعۀ  حاضر ،یافتههای توصیفی بهصورت میانگین،
درصد و انحرافمعیار گزارش شده است .اطالعات
شرکتکنندگان با استفاده از آزمونهای کای دو و تی

جدول شمارۀ  .1فراوانی متغیرهای جنسیت و سطح تحصیالت براساس افراد سالم و مبتال به مچدرد
متغیر
جنسیت
سطح تحصیالت

رده

درد مچ دست
بله (درصد)

خیر (درصد)

مرد

(99 )39/6

(151 )60/4

زن

(121 )29/2

(294 )70/8

کاردانی

(22 )36/7

(38 )63/3

کارشناسی

(114 )32/6

(236 )67/4

جدول شمارۀ  ،2میانگین سنی و معدل آخرین ترم افراد
بررسیشده در پژوهش را برحسب ابتال به درد مچ دست
براساس آزمون  tمستقل نشان میدهد .براساس این آزمون،
میانگین معدل آخرین ترم در افراد مبتال به درد مچ دست
کمتر از افراد بدون درد مچ دست بود ( .)P=0/008میانگین
سنی در این دو گروه از افراد ،تفاوت معناداری با یکدیگر
نداشت (.)P=0/720
برای بررسی تأثیر اعتیاد به اینترنت و بازیهای آنالین بر
درد مچ دست ،میانگین نمره در هرکدام از این حیطهها در
افراد مبتال به مچ دست و عدم ابتال به مچ دست با یکدیگر
مقایسه شدند (جدول شمارۀ  .)3براساس آزمون  tمستقل،
میانگین نمرۀ اعتیاد به اینترنت ( )P>0/001و میانگین نمرۀ 
اعتیاد به بازی آنالین ( )P>0/001بین افراد مبتال به درد مچ
دست بیشتر از افراد سالم بود.
برای بررسی تأثیر هرکدام از متغیرهایی که در حالت
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آماره آزمون

معناداری

7/69

0/006

0/03

0/855

تعدیلنشده بر درد مچ دست مؤثر بودند ،در حالت تعدیلشده
از رگرسیون لجستیک استفاده شد (جدول شمارۀ  4و .)5
برای ردهبندی هرکدام از متغیرهای اعتیاد به اینترنت و
بازیهای آنالین ،از نمرۀ میانۀ رنج نمرات آنها استفاده شد.
نتایج این آزمون نشان داد افرادی که نمرۀ   129یا بیشتر
کسب کنند ،شانسشان برای ابتال به درد مچ دست 1/74
برابر افرادی است که نمرۀ پایینتر از  129کسب میکنند
( .)P=0/002متغیرهای جنسیت و معدل ترم آخر که در
حالت تعدیلنشده معنادار بودند ،در حالت تعدیلشده معنادار
نبودند (جدول شمارۀ  .)4افرادی که در بازیهای آنالین نمرۀ 
 54یا بیشتر کسب کرده بودند ،شانسشان برای ابتال به مچدرد
 1/45برابر افرادی بود که نمرۀ کمتر از  54کسب کرده بودند
( .)P=0/031در این مدل شانس زنان برای ابتال به مچدرد
 0/70برابر مردان بود ( ( )P=0/041جدول شمارۀ .)5
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جدول شمارۀ  .2میانگین سنی و معدل آخرینترم افراد بررسیشده در پژوهش را براساس
افراد سالم و مبتال به مچ درد
متغیر

درد مچ دست

تعداد

میانگین (انحراف استاندارد)

آماره آزمون

معناداری

خیر

445

(22/16 )0/19

0/36

0/720

بله

220

(22/05 )0/24

خیر

445

(16/16 )0/07

بله

220

(15/83 )0/10

سن

معدل آخرین ترم

0/008

2/67

جدول  .3میانگین نمرۀ اعتیاد به شبکههای اجتماعی و بازیهای آنالین براساس افراد سالم و مبتال به مچدرد
متغیر

درد مچ دست

تعداد

میانگین (انحراف استاندارد)

آماره آزمون

معناداری

اعتیاد به شبکههای
اجتماعی

خیر

445

(118/26 )1/34

4/30

>0/001

بله

220

(128/32 )1/92

خیر

445

(46/14 )0/70

بله

220

(50/82 )1/03

اعتیاد به بازی آنالین

3/81

>0/001

جدول شمارۀ  .4بررسی اثر اعتیاد به شبکههای اجتماعی با تعدیل اثر جنسیت و معدل آخرینترم
متغیر

جنسیت

اعتیاد به شبکههای اجتماعی

رده

OR
(فاصلۀ اطمینان 95درصد)

مرد

1

زن

(0/73 )0/51-1/03

>129

1

<=129

(1/74 )1/24-2/45

معدل آخرینترم

معناداری
0/072

0/002

(0/93 )0/83-1/05

0/244

جدول شمارۀ  .5بررسی اثر اعتیاد به بازی آنالین با تعدیل اثر جنسیت و معدل آخرینترم
متغیر

جنسیت

اعتیاد به بازی آنالین
معدل آخرین ترم

رده

OR
(فاصلۀ اطمینان 95درصد)

مرد

1

زن

(0/70 )0/49-0/99

>54

1

<=54

(1/45 )1/04-2/04
(0/92 )0/82-1/03

معناداری
0/041

0/031

0/157
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بحث و نتیجهگیری

هدف از انجام مطالعۀ  حاضر ،تعیین تأثیر اعتیاد به
شبکههای اجتماعی مجازی و بازیهای آنالین بر درد در
ناحیۀ مچ دست در دانشجویان بود .نتایج بهدستآمده نشان
داد که شیوع اعتیاد به شبکههای اجتماعی و بازیهای
آنالین نزدیک به 42درصد است .برخالف مطالعۀ حاضر که
نشاندهندۀ شیوع نسبتا باالی اعتیاد به بازیهای اینترنتی
آنالین در دانشجویان است ،مطالعۀ  Van Rooijو همکاران
نشان داد که شیوع اعتیاد در جمعیت عمومی کشور هلند
3درصد است که شاید بتوان دلیل این اختالف چشمگیر
را تفاوت در جمعیت مطالعهشده در پژوهشها دانست
[ .]34در مطالعۀ   Grüsserو همکاران نیز شیوع در حدود
11درصد برای این پدیده گزارش شده است [ ]35که این
نیز حاکی از اختالف چشمگیر با نتایج مطالعۀ حاضر است.
این اختالف جالبتوجه بین نتایج این مطالعه و اکثر مطالعات
انجامپذیرفته در کشورهای توسعهیافته در بحث اعتیاد به
شبکههای اجتماعی مجازی هم دیده شده است [.]36
شاید بتوان دلیل این اختالفها را در میزان فرهنگسازی
و آموزشهای انجامگرفته در خصوص مباحث نوظهور مانند
اعتیاد به اینترنت در جمعیت عمومی بهطور کلی و جمعیت
دانشجویی بهطور اختصاصی دانست .از نتایج مهم مطالعۀ حاضر
میتوان به ارتباط بین اعتیاد به شبکههای اجتماعی مجازی
و اختالل اسکلتی ـ عضالنی در ناحیۀ مچ دست اشاره کرد.
نتایج مطالعۀ  Al-Dubaiو همکاران در تضاد با نتایج مطالعۀ 
حاضر نشان داد که بین اعتیاد به شبکۀ اجتماعی فیسبوک و
اختالل اسکلتی ـ عضالنی در ناحیۀ مچ ،ارتباط معنادار وجود
ندارد .ولی ارتباط معنادار در بعضی دیگر از نواحی سیستم
اسکلتی ـ عضالنی مشاهده شده بود [ .]37شاید بتوان دلیل
این اختالف را نوع مطالعه شبکههای اجتماعی مجازی بین
مطالعۀ حاضر و آن مطالعه دانست .از جمله مطالعات موافق
با نتایج مطلعۀ حاضر میتوان به مطالعۀ   Asanteو همکاران
اشاره کرد که در آن مطالعه ،نسبت شانس  1/66برای ارتباط
بین اعتیاد به شبکۀ اجتماعی و درد در ناحیۀ مچ اشاره شده
بود [ .]38نتایج مطالعۀ  Deogadeو همکاران را نیز میتوان
همراستا با نتایج مطالعۀ حاضر دانست [ .]39در این مطالعه
بین اعتیاد به بازیهای آنالین و آسیب اسکلتی ـ عضالنی
در ناحیۀ مچ دست ارتباط معناداری وجود داشت .مشابه این
نتایج Park ،و همکاران به این نتیجه رسیدند که بین اعتیاد
به بازیهای آنالین و درد در ناحیۀ مچ و همچنین ریسک
ابتال به سندروم تونل کارپال ارتباط معناداری وجود دارد
[ Choo .]28و همکاران نیز نتایج مطالعۀ  حاضر را تأیید
کردهاند [ .]40برای تبیین علت اثرگذاری اعتیاد به شبکههای
اجتماعی مجازی و همچنین انجام بازیهای آنالین بهعنوان
اختالالت احتمالی روانشناختی میتوان چنین اظهار داشت
که شاید این اعتیاد از طریق استفادۀ  بیشازحد افراد از
پوسچرهای نامطلوب بدنی حین استفاده از تلفنهای همراه و
یا کامپیوترهای قابلحمل میتواند تأثیر پوسچرهای نامطلوب
بر ایجاد اختالالت در ناحیۀ مچ دست را تشدید کند [.]16
بهطوری که افراد دارای درجات مختلفی از اعتیاد بهعلت
38

استفادۀ بیشازحد از دستگاههای الکترونیکی در وضعیتهای
بدنی مطلوب از ریسک باالتری در آسیب به سیستم اسکلتی
ـ عضالنی برخوردار هستند .از دیگر نتایج مطالعۀ  حاضر،
میتوان به اختالف معنادار بین زنان و مردان در بررسی
اثر اعتیاد به شبکههای اجتماعی بر درد در ناحیۀ مچ دست
اشاره داشت Weiser .و همکاران نیز در مطالعۀ خود نشان
دادهاند که بین زنان و مردان در مبحث اعتیاد به شبکههای
اجتماعی اختالف معنادار وجود دارد که این نیز بهنوبۀ خود
میتواند تأثیرات متفاوتی را در دو جنس ایجاد کند [.]41
برخالف نتایج مطالعۀ حاضر Chih-Hung ،و همکاران نشان
دادهاند که جنسیت اختالف معناداری در اعتیاد به بازیهای
آنالین و اثرات مرتبط با آن ایجاد میکند [ ]42که این
اختالف را میتوان در تفاوت بین سن افراد شرکتکننده در
این مطالعه و مطالعۀ فوق دانست .نتایج مطالعۀ حاضر نشان
داد که سطح تحصیالت بین افراد دارای درد در ناحیۀ مچ
دست و افراد فاقد این اختالل ،اختالف معناداری ندارد .این
نتیجه در مطالعۀ  Wijnhovenو همکاران تأیید نشده است؛
بهطوری که آنها در مطالعۀ  خود نشان دادهاند که پس از
کنترل اثر سایر مخدوشکنندهها ،تحصیالت تأثیر معناداری
در افزایش احتمال بروز درد در ناحیۀ  مچ ایجاد میکند
[ .]43مطالعۀ   Picavetو همکاران با تأیید نتایج مطالعۀ 
حاضر نشان داد که تحصیالت تأثیر معناداری در بروز درد
در نواحی مختلف سیستم اسکلتی ـ عضالنی از جمله در
مچ دست ایجاد نمیکند [ .]44از دیگر نتایج مطالعۀ حاضر
میتوان به تأثیرنداشتن سن افراد در شانس ابتال به درد در
ناحیۀ مچ دست اشاره کرد .برخالف نتایج مطالعۀ حاضر ،افراد
شرکتکننده در مطالعۀ  DiFioriو همکاران ،اثر سن بر ایجاد
اختالل اسکلتی ـ عضالنی در ناحیۀ  مچ را معنادار گزارش
کرده بودند که شاید بتوان دلیل این اختالف را تفاوت بین
جامعۀ آماری افراد واردشده در مطالعۀ حاضر و آن مطالعه
دانست[ .]45در این میان مطالعۀ  Subbaraoو همکاران را
میتوان مشابه نتایج مطالعۀ حاضر دانست .این پژوهشگران
در مطالعۀ خود عنوان داشتهاند که سن افراد در داشتن و یا
نداشتن درد در ناحیۀ مچ دست تأثیر معناداری ندارد [.]46
همانطور که نتایج مطالعۀ  حاضر نشان داد ،شیوع
اعتیاد به شبکههای اجتماعی و اعتیاد به بازیهای آنالین
بین دانشجویان نسبتا زیاد است که در صورت عدم انجام
تمهیدات الزم ،این پدیده میتواند باعث رخداد آسیبهای
مختلف مانند آسیب به سیستم اسکلتی ـ عضالنی و از جمله
درد در ناحیۀ مچ دست دانشجویان شود .به نظر میرسد ارائۀ 
خدمات مشاورهای دربارۀ مسائل جدید اعتیاد بین دانشجویان
و همچنین ارائۀ خدمات درمانی مکمل برای آسیبدیدگان
این اعتیادها ،باید در اولویت مراکز مشاوره و همچنین مراکز
درمانی درون و بیرون از دانشگاهها قرار گیرد.
مهمترین محدودیت مطالعۀ حاضر را میتوان مقطعیبودن
آن و انجام آن فقط میان دانشجویان یکی از دانشگاههای
علوم پزشکی کشور دانست که پیشنهاد میشود برای روشنتر
شدن ارتباط بین اعتیاد به شبکههای اجتماعی مجازی و
بازیهای آنالین از انواع دیگری از مطالعات مانند انواع طولی
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مستخرج از طرح تحقیقاتی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه
 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان به شمارۀ
. است9705092792 طرح

 همچنین بهتر است این.در مطالعات آینده استفاده کرد
ارتباط در جامعۀ  آماری متفاوتی در مقایسه با دانشجویان
.نیز مطالعه شود

.بین نویسندگان هیچگونه تعارضی در منافع وجود ندارد

نویسندگان بدینوسیله از همۀ دانشجویان شرکتکننده
 این مقاله.در این پژوهش مراتب تشکر خود را اعالم میدارند
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