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Abstract
Introduction: Considering the prevalence of Internet addiction and its negative consequences and 
the importance of social skills and self-efficacy, the present study was conducted to determine the 
role of social skills in Internet addiction of medical students through self-efficacy.
Methods: The present study was a descriptive-correlation of structural equations. The statistical 
population of this study included all male and female medical students of Tehran Azad University 
of Medical Sciences in the academic year 2018-2019, from which 120 qualified volunteers were 
selected by convenience sampling. The research instruments were Keramati's (2007) Social Skills 
Questionnaire, Scherer et al. (1982) General Self-Efficacy Questionnaire, and Young's (1999) Internet 
Addiction. Structural modeling, partial least squares algorithm (PLS), and software (SPSS) version 
24 were used to analyze the data.
Results: Mean and standard deviation of social skills variables were 45.33 ± 8.010, self-efficacy was 
59.28 ± 13.487 and internet addiction was 82.16 ± 18.867. The results showed that there was a direct 
and significant relationship between social skills with Internet addiction (r = -0.492) and self-efficacy 
with Internet addiction (r = -0.463) (P <0.01). The results also showed that self-efficacy plays a 
mediating role in the relationship between social skills and students' Internet addiction.
Conclusions: Considering the effect of social skills and self-efficacy on medical students 'Internet 
addiction, it seems that by strengthening social skills and self-efficacy, medical students' Internet 
addiction can be reduced.
Keywords: Social skills, internet, self-efficacy, Medical Students.
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چکیده
مقدمــه: بــا توجــه بــه شــیوع اعتیــاد بــه اینترنــت و پیامدهــای منفــی آن و نظــر بــه اهمیــت مهارت هــای اجتماعــی وخودکارآمــدی، 
ــا میانجیگــری  مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن نقــش مهارت هــای اجتماعــی در اعتیــاد بــه اینترنــت دانشــجویان علــوم پزشــکی ب

متغیــر خودکارآمــدی انجــام شــد. 
روش  کار: پژوهــش حاضــر توصیفــی- همبســتگی از نــوع معــادالت ســاختاری بــود. جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل تمامــی 
ــه از  ــد ک ــی 1398-1397 بودن ــال تحصیل ــران در س ــوم پزشــکی دانشــگاه آزاد ته ــر و پســر پزشــکی دانشــگاه عل دانشــجویان دخت
ــش نامه های  ــش پرس ــزار پژوه ــدند. اب ــاب ش ــترس انتخ ــری در دس ــیوه ی نمونه گی ــه ش ــر ب ــرایط 120 نف ــد ش ــب واج ــراد داوطل اف
مهارت هــای اجتماعــی کرامتــی)1386(، خودکارآمــدی عمومــی شــرر و همــکاران )1982( و اعتیــاد بــه اینترنــت یانــگ )1999( بودنــد. 
ــزار )SPSS( نســخه 24  ــرم اف ــی )PLS( و ن ــم حداقــل مربعــات جزئ ــل داده هــا از مــدل ســازی ســاختاری و الگوریت ــرای تحلی ب

اســتفاده شــد.
ــدی13/487 ± 59/28 و  ــی8/010 ± 45/33، خودکارآم ــای اجتماع ــای مهارت ه ــار متغیره ــراف معی ــن و انح ــا:  میانگی یافته ه
اعتیــاد بــه اینترنــت 18/867 ± 82/16 بــود. نتایــج نشــان داد کــه رابطــه مســتقیم و معنــاداری بیــن مهارت هــای اجتماعــی بــا اعتیــاد 
اینترنــت )r= -0/492( و خودکارآمــدی بــا اعتیــاد بــه اینترنــت )r= -0/463( وجــود داشــت )P<0/01(. همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه 

خودکارآمــدی نقــش میانجــی در رابطــه بیــن مهارت هــای اجتماعــی بــا اعتیــاد بــه اینترنــت دانشــجویان بــازی می کنــد.
ــوم  ــجویان عل ــت دانش ــه اینترن ــاد ب ــزان اعتی ــر می ــدی ب ــی و خودکارآم ــای اجتماع ــر مهارت ه ــه تاثی ــه ب ــا توج ــری: ب نتیجه گی
ــت دانشــجویان  ــه اینترن ــاد ب ــوان اعتی ــدی می ت ــه خودکارآم ــای اجتماعــی و روحی ــت مهارت ه ــا تقوی ــه نظــر می رســد ب پزشــکی، ب

ــوم پزشــکی را کاهــش داد. عل
کلید واژه ها: مهارت های اجتماعی، اعتیاد به اینترنت، خودکارآمدی، دانشجویان علوم پزشکی. 

مقدمه
امــروزه اســتفاده درســت از فضــای مجــازی باوجوداینکــه محاســن 
ــد هــر امــر دیگــری  ــا مانن ــراد داشــته، ام ــرای همــه اف ــادی ب زی
مشــکالت خــاص خــود را دارد. مهم تریــن مشــکل در ایــن 
ــت  اســت کــه مــورد توجــه بســیاری از  ــه اینترن ــاد ب ــه اعتی زمین
متخصصیــن حوزه هــای مختلــف علــوم رفتــاری، علــوم اجتماعــی 
ــه اینترنــت بــه معنــای  و غیــره قــرار گرفتــه اســت ]1[. اعتیــاد ب
عــدم توانایــی در کنتــرل اســتفاده شــخص از اینترنــت اســت کــه 

در نهایــت باعــث مشــکالت روان شــناختی، اجتماعــی و مشــکالتی 
در مدرســه، دانشــگاه یــا کار و زندگــی فــردی می شــود ]2[. 
اعتیــاد بــه اینترنــت در ســطحی وســیع تر اســتفاده بیــش  از حــد از 
اینترنت هــای رایانــه یــا تبلــت و گوشــی اســت کــه زندگــی فــردی 
و اجتماعــی را مختــل کــرده و در صــورت وابســتگی شــدید بــه آن 
ــت  ــود. و فعالی ــه می ش ــای روزان ــام کاره ــالل در انج ــث اخت باع
ــد انجــام بازی هــای  ــه ایــن اختــالل می توان آنالیــن افــراد مبتالب
رایانــه ای، وبــالگ نویســی هــا، پورنــو گرافــی، شــبکه های 
اجتماعــی یــا خریــد اینترنتــی باشــد ]3[. اعتیــاد بــه اینترنــت یــک 
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ــا 38 درصــد، بســته بــه  پدیــده جهانــی اســت و شــیوع آن از 3 ت
جامعــه مــورد مطالعــه، روش مطالعــه و ابــزار تشــخیصی اســتفاده 
ــن  ــت در بی ــه اینترن ــاد ب ــیوع اعتی ــت ]4[. ش ــاوت اس ــده متف ش
ــاوت  ــا 25% متف ــف از 5 ت ــات مختل ــز در مطالع ــجویان نی دانش
گــزارش شــده اســت ]5[. اســتفاده بیــش از حــد از اینترنــت کاهش 
ــواده و دوســتان و کاهــش بهزیســتی  ــا خان زمــان صــرف شــده ب
روان شــناختی، عــزت نفــس ضعیــف تــر، کاهــش ســالمت روان، 
ــی و افســردگی، تکانشــگری، حساســیت و  ــزان تنهای افزایــش می

ــال دارد ]6[. ــه دنب ــزوای اجتماعــی را ب ان
ــراری  ــرای برق ــه ب ــت ک ــرادی اس ــگاه اف ــازی جوالن ــای مج دنی
ارتبــاط صحیــح بــا دنیــای واقعــی و اطــراف خــود از مهارت هــای 
ــای  ــتند ]7[، مهارت ه ــوردار نیس ــی برخ ــنده و قابل ــی بس اجتماع
ــا  ــازند ت ــادر می س ــراد را ق ــه اف ــتند ک ــی هس ــی  ابزارهای اجتماع
ارتبــاط برقــرار کننــد، یــاد بگیرنــد، کمــک بخواهنــد، نیازهایشــان 
ــا دیگــران همــکاری  ــرآورده کننــد، ب را بــه روش هــای مناســب ب
و همراهــی کننــد، دوســتی ایجــاد کننــد، روابــط ســالم را توســعه 
دهنــد، قوت هــا و ضعف هــای خودشــان را در جامعــه بشناســند. از 
خودشــان مراقبــت کننــد و به طورکلــی بتواننــد بــا جامعــه به طــور 
مــوزون تعامــل کننــد ]8[. پژوهش هــا از نقــش مهارت هــای 
ــج  ــد ]10،9[. نتای ــت دارن ــت حکای ــه اینترن ــاد ب ــی در اعتی اجتماع
مطالعــه ای در دانشــجویان علــوم پزشــکی زاهــدان نشــان داد کــه 
ــود  ــاال ب ــه ب ــط ب ــطح متوس ــا در س ــی آن ه ــای اجتماع مهارت ه

.]11[
دربــاره علــل گرایــش اعتیــاد بــه اینترنــت صاحب نظــران دالیلــی 
همچــون  روانشناســی  ســازه های   .]12[ کرده انــد  مطــرح  را 
خودکارآمــدی  می تواننــد در تبییــن و فهــم بهتــر رفتارهــای 
ــدی،  ــد ]13[. خودکارآم ــته باش ــش داش ــر نق ــادی و پرخط اعتی
منعکس کننــده باورهــای فــرد در خصــوص توانائی هــای وی 
در انجــام رفتارهایــی اســت کــه پیامدهــای خاصــی را بــه دنبــال 
خواهنــد داشــت ]14[. احســــاس خودکارآمــدی، افــراد را قــــادر 
ــع،  ــا موان ــورد بــ ــا در برخ ــتفاده از مهارت ه ــا اســ ــا ب ــد ت می کن

ــد ]15[.  ــام دهن ــاده ای انج ــای فوق العــ کاره
پژوهش هــا ارتبــاط خودکارآمــدی بــا اعتیــاد بــه اینترنــت و 
ــی  ــد ]16-18[، از طرف ــد می کنن ــت را تأیی ــه اینترن ــتگی ب وابس
بــا  اجتماعــی  بیــن مهارت هــای  از همبســتگی  پژوهش هــا 
ــه رحیمــی،  ــج مطالع ــد ]19-21[. نتای ــت دارن خودکارآمــدی حکای
ســید میرنســب، علمــدار، کمالــی و خوشــه مهــری در دانشــجویان 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران نشــان داد کــه 90 درصــد 

دانشــجویان دارای خودکارآمــدی قــوی بودنــد ]22[.

دانشــجویان رشــته های پزشــکی مدت زمــان طوالنی تــری را 
ــی  ــای درس ــوده و واحده ــپری نم ــگاهی س ــای دانش در محیط ه
ــن  ــد، ای ــجویان می گذرانن ــایر دانش ــه س ــبت ب ــتری را نس بیش
ــاط  ــه در ارتب ــالمت جامع ــا س ــتقیماً ب ــده مس ــجویان در آین دانش
ــه  ــی ک ــتفاده از مهارت های ــی اس ــت توانای ــند و الزم اس می باش
ــی  ــند ]23[. از طرف ــته باش ــد را داش ــل می آموزن ــی تحصی در ط
محیط هــای اینترنتــی و یادگیــری در محیــط مجــازی ایــن امــکان 
را ایجــاد خواهــد نمــود کــه دانشــجویان از محیط هــای ارتباطــی 
ــی رود  ــال م ــه و احتم ــه گرفت ــای رودررو فاصل ــانی و گفتگوه انس
ــتگی در  ــت خس ــزوا و درنهای ــی ان ــاد نوع ــث ایج ــر باع ــن ام ای
دانشــجویان علــوم پزشــکی شــود ]17[. همچنیــن از آنجایــی کــه 
دانشــجویان پزشــکی هــم قبــل از ورود بــه دانشــگاه وهــم بعــد از 
ــه اختصــاص زمــان  ــور ب ــد و مجب ــی دارن آن حجــم درســی باالی
مطالعــه بیشــتری نســبت بــه بقیــه افــراد هــم دوره مــی باشــند، 
ــط محــروم مــی شــوند. همچنیــن  ــر اجتماعــات و رواب ــذا از اکث ل
دانشــجویان پزشــکی بــا توجــه بــه موقعیــت شــغلی خــود نیازمنــد 
ــد  ــا بتوانن ــند ت ــی باش ــی م ــای اجتماع ــارت ه ــودن مه ــه دارا ب ب
روابــط خــوب و مناســبی بیــن پزشــک و بیمــار برقــرار کننــد، لــذا 
بررســی مهارتهــای اجتماعــی در ایــن قشــر از جامعــه بســیار دارای 
ــی  ــت روان ــای بهداش ــن ارتق ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــی باش ــت م اهمی
ــعه  ــاد توس ــن ابع ــی از مهم تری ــوان یک ــه  عن ــگاه ب ــط دانش محی
ــه  ــر توج ــه اخی ــد ده ــوده و در چن ــانی ب ــع انس ــازی مناب و بهس
ســازمان های آموزشــی بــه نیروهــای ســالم جســمی و فکــری در 
مؤسســات آموزشــگاهی را بــه خــود جلــب کــرده اســت. همچنیــن 
بــا توجــه بــه گســترش روزافــزون اســتفاده بیش ازحــد از اینترنت در 
ایــران، به خصــوص در میــان دانشــجویان علــوم پزشــکی و کمبــود 
ــن  ــی بی ــه بررســی متغیرهــای میانجــی احتمال ــات در زمین مطالع
مهارت هــای اجتماعــی و اعتیــاد بــه اینترنــت و خــأ پژوهشــی در 
ایــن زمینــه، مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن نقــش مهارت هــای 
اجتماعــی در اعتیــاد بــه اینترنــت دانشــجویان علــوم پزشــکی بــا 
میانجیگــری متغیــر خودکارآمــدی انجــام شــد و بــه دنبــال پاســخ 
ــن  ــه بی ــدی در رابط ــا خودکارآم ــه آی ــت ک ــؤال اس ــن س ــه ای ب
مهارت هــای اجتماعــی بــا اعتیــاد بــه اینترنــت دانشــجویان علــوم 

پزشــکی، نقــش میانجــی دارد؟ )شــکل1(.
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روش کار 
پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفــی همبســتگی جهــت ســاخت مدل 
ــر  ــر و پس ــجویان دخت ــی دانش ــامل تمام ــاری ش ــه آم ــود. جامع ب
ــوم پزشــکی دانشــگاه آزاد تهــران در ســال  پزشــکی دانشــگاه عل
ــداد120  ــاری تع ــه آم ــه از جامع ــد ک ــی 1398-1397 بودن تحصیل
نفــر بــه شــیوه نمونه گیــری در دســترس انتخــاب شــدند )مطابــق 
ــرای  ــی، ب ــوم اجتماع ــای عل ــتیونس در پژوهش ه ــر اس ــا نظ ب
ــرای هــر متغیــر حــدود 15  ــه معتبــر، ب برخــورداری از یــک معادل
ــار ورود پژوهــش  ــاز اســت ]24[. معی ــورد نی ــی م ــی 20 آزمودن ال
شــامل: مشــغول بــه تحصیــل، اعــالم آمادگــی جهــت همــکاری 
بــود، و معیــار خــروج، عــدم تکمیــل کامــل پرسشــنامه هــا بــود. 

ــد: ــر بودن ــش نامه های زی ــات پرس ــردآوری اطالع ــزار گ اب
مقیــاس مهارت هــای اجتماعــی: این پرسشــنامه 40 ســؤالی توســط 
کرامتی در ســال 1386 ســاخته  شــده کــه  پنج حیطه مهــارت های 
اجتماعــی شــامل مهــارت هــای مربــوط بــه احتــرام بــه دیگــران 
)ســؤاالت  مقــررات  رعایــت  )ســؤاالت 15،21،25،28،32،40(، 
 ،)3،5،18،22،24،39 )ســؤاالت  انجــام  وظیفــه   ،)6،7،8،19،36
ــری  ــؤاالت 4،11،13،16،29،31( و تحمل پذی ــی )س ــت گروه فعالی
)ســؤاالت 10،12،17،20،21،23،26،27،30،34( را بــر اســاس طیف 
ــی: نمــره 3 و گاهــی:  ــر: نمــره 1، بل لیکــرت ســه درجــه ای )خی
نمــره 2( می ســنجد، حداقــل نمــره 40 و حداکثــر 120 می باشــد و 
نمــرات بــاال نشــان دهنده مهــارت هــای اجتماعــی بــاال و بالعکس 
می باشــد. به منظــور ســنجش روایــی آزمــون، کرامتــی از 15 نفــر 
از اســتادان متخصص دانشــگاه فردوســی مشــهد و ســایر دانشــگاه 
هــای اســتان خراســان در مــورد روایــی آزمــون نظرخواهــی کــرد 
ــب  ــن ضری ــت. همچنی ــرار گرف ــا ق ــه آنه ــد هم ــورد تأیی ــه م ک
پایایــی آزمــون بــه روش آلفــای کرونبــاخ 0/895 بــه دســت آمــد 
]25[. در پژوهــش محبــی نورالدیــن ونــد، مشــتاقی و شــهبازی نیــز 
ضریــب پایایــی بــه روش آلفــای کرونبــاخ 0/810 بــه دســت آمــد 
ــا  ــنامه ب ــی پرسش ــانی درون ــز همس ــر نی ــه حاض ]26[. در مطالع

اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/89 بــه دســت آمــد. 
مقیــاس خودکارآمــدی عمومــی: ایــن مقیــاس 17 ســؤالی را   
ــه  ــه س ــد؛ ک ــی کردن ــال 1982 طراح ــکاران در س Shererو هم
مؤلفــه شــامل میــل بــه آغازگــری رفتــار، میــل بــه گســترش برای 
ــا  ــع را ب ــا موان ــی ب ــت در رویاروی ــف و مقاوم ــردن تکلی ــل ک کام
مقیــاس لیکــرت پنــج  درجــه ای از کامــاًل مخالــف )نمــره یــک( تــا 
کامــاًل موافــق )نمــره پنــج( می ســنجد. دامنــه نمــرات بیــن 17 تــا 
85 اســت کــه نمــره بیشــتر بیانگــر خودکارآمــدی باالتــر می باشــد. 
ــازه  ــی س ــرای روای ــد و ب ــار را تأیی ــی اعتب ــکاران روای شــرر و هم

ــه  ــود س ــرده و وج ــتفاده ک ــافی اس ــی اکتش ــل عامل از روش تحلی
ــی محاسبه شــده  ــد؛ و پایای ــد کردن ــاس تأیی ــن مقی ــل را در ای عام
ــرای خودکارآمــدی عمومــی را 0/86  ــاخ ب ــق آلفــای کرونب از طری
ــاس  ــی ســازه ای مقی ــرای ســنجش روای ــد ]27[. ب گــزارش نمودن
خودکارآمــدی عمومــی، محمــدی و همــکاران نمــرات بــه  دســت 
 آمــده از ایــن مقیــاس را بــا اندازه هــای چندیــن ویژگــی شــخصیتی 
ــرل  ــاس کنت ــر، خرده مقی ــی رات ــی و بیرون ــرل درون ــاس کنت )مقی
ــاس  ــراو و مقی ــو و ک ــی مارل ــه اجتماع ــاس درج ــخصی، مقی ش
شایســتگی بیــن فــردی روزنبــرگ( همبســته کــرد کــه همبســتگی 
پیش بینــی  شــده بیــن مقیــاس خودکارآمــدی و اندازه هــای 
ــادار  ــطح 0/05 معن ــط 0/61 در س ــخصیتی متوس ــات ش خصوصی
ــود. همچنیــن ضریــب روایــی  و در جهــت تأییــد ســازه مدنظــر ب
مقیــاس بــا اســتفاده از روش دونیمــه کــردن آزمــون گاتمــن برابــر 
ــه  دســت  ــاخ 0/79 ب ــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونب 0/76 و ب
 آمــد ]28[. در مطالعــه حاضــر نیــز همســانی درونــی پرسشــنامه بــا 

ــه دســت آمــد.  اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/74 ب
ــؤالی  ــنامه 20 س ــن پرسش ــت : ای ــه اینترن ــاد ب ــش نامه اعتی  پرس
ــه  ــج مؤلف ــه پن ــده ک ــال 1999 ساخته ش ــط Young در س توس
مشــکالت اجتماعــی، تأثیــر بــر عملکــرد، فقــدان کنتــرل، 
ــه وظایــف شــغلی  اســتفاده مرخصــی از چــت روم و بی توجهــی ب
ــک  ــره ی ــرت از نم ــه ای لیک ــاس پنج درج ــی  را در مقی و تحصیل
ــه  ــود. دامن ــذاری می ش ــه( نمره گ ــج )همیش ــره پن ــا نم ــز( ت )هرگ
ــده  ــان دهن ــر نش ــرات باالت ــه نم ــت ک ــن 0-100 اس ــرات بی نم
ــاس  ــر اس ــران ب ــت کارب ــت و وضعی ــت اس ــه اینترن ــتگی ب وابس
ــف(  ــاد خفی ــا 69 )اعتی ــی(، 40 ت ــر طبیع ــا 39 )کارب ــاز 20 ت امتی
و 70 تــا 100 )اعتیــاد شــدید( بــه اینترنــت مشــخص می شــود. در 
مطالعــه بانــگ، روایــی صــوری ایــن پرســش نامه تأییــد و پایایــی 
ــر از 0/92 ذکرشــده  ــی پرسشــنامه باالت ــه روش همســانی درون ب
ــی دار گزارش شــد ]29[.  ــز معن ــی نی ــاز آزمای ــه روش ب ــی ب و پایای
ــش نامه  ــی پرس ــی همگرای ــکاران، روای ــوی و هم ــه عل در مطالع
ــي  ــاي اصل ــه ه ــل مولف ــه روش تحلی ــازه ب ــی س ــوب و روای مطل
ــرای  ــد شــد. و ب ــه تایی ــج مولف ــرای پن ــا چرخــش واریماکــس ب ب
تعییــن پایایــی درونــی پرسشــنامه از روش تنصیــف اســتفاده شــد. 
در ایــن روش بــا اســتفاده از نمــرات زوج و فــرد کــردن ســؤاالت و 
همچنیــن محاســبه ضریــب همبســتگی، 0/72 بــه دســت آمــد؛ و 
بــرای تعییــن پایایــی بیرونــی از روش بــاز آزمایــی اســتفاده شــد و 
ضریــب همبســتگی 0/82 بــه دســت آمــد ]30[ در مطالعــه حاضــر 
ــای  ــب آلف ــا اســتفاده از ضری ــی پرسشــنامه ب ــز همســانی درون نی

ــه دســت آمــد. ــاخ 0/78 ب کرونب
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در مرحلــه جمــع آوری داده هــا، پرسشــنامه های پژوهــش بــه روش 
ــا توجــه  خــود گزارشــی تکمیــل شــد؛ و از آن هــا خواســته شــد ب
بــه این کــه ایــن پرســش نامه ها به طورکلــی و نــه فــردی، 
تحلیــل می گردنــد به طــور صادقانــه بــه پرســش نامه پاســخ 
دهنــد. در ایــن پژوهــش تمامــی اصــول اخالقــی مرتبــط ازجملــه 
محرمانــه بــودن پرسشــنامه ها، رضایــت آگاهانــه شــرکت کنندگان 
ــه  ــد؛ و ب ــت ش ــش رعای ــروج از پژوه ــار خ ــش و اختی در پژوه
ــًا  ــا صرف ــخ های آن ه ــه پاس ــد ک ــان داده ش ــا اطمین آزمودنی ه
ــی و  ــام خانوادگ ــام و ن ــدون ن ــوده و ب ــی ب ــت کار پژوهش جه
به صــورت محرمانــه در نــزد پژوهشــگر باقــی مــی مانــد. پژوهــش 
  Ir.IAU.TMU.REC.1397.298 حاضــر دارای کــد اخــالق
ــکی آزاد اســالمی  ــوم پزش ــکی دانشــگاه عل ــالق پزش ــه اخ کمیت

ــود.  تهــران ب
ــتفاده  ــا اس ــا ب ــن متغیره ــط بی ــش و رواب ــدل پژوه ــت م در نهای
ــتفاده  ــا اس ــون ب ــتگی پیرس ــار، همبس ــراف معی ــن، انح از میانگی
از نرم افــزار SPSS نســخه 22 و روش مــدل ســاختاری و بــا 

 Partial Least Squares:( رویکــرد حداقــل مربعــات جزئــی
ــل  ــرای تحلی ــن روش ب ــن روش بهتری ــد، ای ــل ش PLS( تحلی
تحقیقاتــی اســت کــه روابــط بیــن متغیرهــا پیچیــده، حجــم نمونــه 

ــال اســت ]31[. ــر نرم ــا غی ــع داده ه ــدک و توزی ان

یافته ها
ــه  ــار، دامن ــراف معی ــن، انح ــامل میانگی ــی ش ــات توصیف اطالع
نمــرات، چولگــی و کشــیدگی متغیرهــای پژوهــش در جــدول 1. 
آمــد، بــرای فراهــم آوردن شــرایط علمــی الزم بــرای تحلیل هــای 
بعــدی، ابتــدا ماتریــس همبســتگی مرتبــه صفــر بیــن متغیرهــای 
مــورد مطالعــه در ایــن پژوهش محاســبه شــد کــه طبــق یافته های 
)جــدول 1( بیــن متغیرهــای بــرون زا، واســطه ای و درون زا ارتبــاط 
وجــود داشــت کــه مجــوز الزم بــرای انجــام تحلیل هــای آمــاری 

ــادالت ســاختاری را می دهــد. ــه مع ــدی ازجمل بع

جدول 1. شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش و آزمون کالموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات

Z کالموگروف کشیدگیچولگيمیانگین و انحراف معیار
سطح معنی داریاسمیرنوف

0/3511/0240/245-0/515-2/842 ± 11/69رعایت مقررات
0/1330/9180/368-0/664-1/663 ± 6/17انجام وظیفه

0/1520/0450/8150/520-2/218 ± 7/36فعالیت گروهی
0/0430/9820/290-0/535-1/968 ± 8/61تحمل پذیری

0/6860/4730/9340/347-2/840 ± 11/50احترام به دیگران
0/4661/0190/250-0/269-8/010 ± 45/33مهارت های اجتماعی
0/1501/0730/197-0/561-3/663 ± 13/68میل به آغازگری رفتار

0/3901/0360/234-0/381-4/540 ± 17/14میل به گسترش
0/1411/0880/187-0/658-8/271 ± 28/47مقاومت در رویارویی با موانع

0/8411/0070/263-0/241-13/487 ± 59/28خودکارآمدی
6/7500/3070/4961/3430/062 ± 23/56مشکالت اجتماعی
4/6740/1890/0670/9760/297 ± 16/79تاثیر بر عملکرد
6/1750/2381/0551/2470/089 ± 19/66فقدان کنترل

0/1631/1560/138-2/6230/312 ± 11/78استفاده مرضی از چت روم
2/8820/2940/1151/2330/096 ± 10/38بی توجهی به وظایف

18/8670/0640/6040/8890/408 ± 82/16اعتیاد به اینترنت

طبــق )جــدول 1( توصیــف آمــاری نمــرات متغیرهــای پژوهــش، 
شــامل میانگیــن، انحــراف معیــار، چولگــی و کشــیدگی بــه همــراه 
ــودن  ــال ب ــی نرم ــرای بررس ــمیرنوف ب ــون کالموگروف-اس آزم

توزیــع نمــرات ارائــه شــد. بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــاداری 
آمــاره محاســبه شــده بــرای تمامــی متغیرهــا بزرگتــر از 0/05 بــود،  

بنابرایــن فــرض نرمــال بــودن توزیــع نمــرات پذیرفتــه شــد. 
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جدول 2. ماتریس  ضرایب همبستگي بین متغیرهاي مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی با اعتیاد به اینترنت

اعتیاد به اینترنتخودکارآمدیمهارت های اجتماعی
1مهارت های اجتماعی

0/5981**خودکارآمدی
0/4631-**0/492-**اعتیاد به اینترنت

                **معنی داری در سطح 0/01

طبــق )جــدول2( ضریــب همبســتگی بیــن مهارت هــای اجتماعــی 
مهارت هــای  بیــن  همبســتگی  و  مثبــت  خودکارآمــدی  بــا 
ــن رابطــه  ــود. همچنی ــت منفــی ب ــه اینترن ــاد ب ــا اعتی اجتماعــی ب
بیــن خودکارآمــدی بــا اعتیــاد بــه اینترنــت منفــی و معنــی دار بــود 
ــای  ــن مهارت ه ــان  داد بی ــده نش ــت آم ــج بدس )P<0/01(. نتای
اجتماعــی و خودکارآمــدی بــا اعتیــاد بــه اینترنــت رابطــه معکــوس 

وجــود داشــت.
ــب    ــاختاري ضرای ــدل س ــرازش م ــي ب ــراي بررس ــار ب ــن معی اولی
ــاري  ــت. معی ــدل اس ــته( م ــای درون زا )وابس ــه متغیره ــوط ب مرب
ــک  ــر ی ــرون زا ب ــر ب ــک متغی ــر ی ــان دهنده تأثی ــه نش ــت ک اس
ــوان  ــدار 0/19، 0/33 و 0/67 به عن ــه مق ــوده و س ــر درون زا ب متغی
مقــدار مــالک بــه ترتیــب بــراي مقادیــر ضعیــف، متوســط و قــوي 
ــدول 3( ــج )ج ــه نتای ــه ب ــا توج ــود ]25[. ب ــه مي ش ــر گرفت در نظ
مقادیــر  بــه  دســت  آمــده مناســب بــودن بــرازش مــدل ســاختاري 

پژوهــش را نشــان داد. 

ــرازش مــدل ســاختاري پژوهــش  ــراي بررســي ب ــار ب دومیــن معی
ــدرت  ــار ق ــن معی ــت. ای ــدل اس ــای درون زای م ــر متغیره مقادی
پیش بینــي مــدل را مشــخص مي ســازد. ســه مقــدار 0/02، 0/15 
ــي  ــدرت پیش بین ــه ترتیــب بیانگــر ق ــار ب ــن معی ــرای ای و 0/35 ب
ضعیــف، متوســط و قــوي در مــورد ســازه مربوطــه اســت ]32[. بــا 
توجــه بــه نتایــج )جــدول 3( مقادیــر مربــوط بــه تمامــی متغیرهای 
ــی  ــدرت پیش بین ــان از ق ــه نش ــود ک ــتر ب درون زا،  از 0/15 بیش

قــوی مــدل داشــت.
 GOF ــار ــی از معی ــدل کل ــرازش م ــی ب ــن جهــت ارزیاب همچنی
اســتفاده گردیــد کــه ســه مقــدار 0/01، 0/25 و 0/36 بــه ترتیــب 
به عنــوان مقادیــر ضعیــف، متوســط و قــوي بــراي GOF در نظــر 
ــذا حاصــل شــدن مقــدار 0/374 مطابــق  گرفتــه مي شــود ]25[، ل
)جــدول 3( بــرای GOF نشــان از بــرازش کلــی مــدل پژوهــش 

داشــت. 

جدول 3. شاخص های برازندگی مدل پژوهش

GOFمتغیر

0/4450/277خودکارآمدی
0/383

0/3520/200اعتیاد به اینترنت

شکل 2. مدل علی نهایی برازش مدل در حالت ضرایب استاندارد
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طبــق )شــکل 2(. اعــداد موجــود بــر روی مســیرها نشــانگر مقــدار 
ــرای بررســی معنــادار بــودن  ــود. ب ــرای هــر مســیر ب t-value ب
ضرایــب مســیر الزم بــود تــا مقــدار t هــر مســیر  باالتــر از 1/96 

شــود. در ایــن تحلیــل مقــدار آمــاره t بــرای کلیــه مســیرها باالتــر 
از 1/96 بــوده و در نتیجــه در ســطح اطمینــان 95% معنــادار بــود. 

جدول 4.  ضرایب مسیر مستقیم و غیر مستقیم مدل پژوهش

آزمون فرضیه سطح معنی داریtبتا    مسیر
پژوهش

تأیید0/66714/2010/01خودکارآمدیمهارت های اجتماعی
تأیید0/2882/7630/01-اعتیاد به اینترنتمهارت های اجتماعی

تأیید0/3603/8650/01-اعتیاد به اینترنتخودکارآمدی
تأیید0/2403/4360/01-اعتیاد به اینترنتخودکارآمدیمهارت های اجتماعی

بــا توجــه بــه نتایــج )جــدول 4( تمامــی ضرایــب مســیر مســتقیم 
مربــوط بــه رابطــه بیــن مهارت هــای اجتماعــی بــا خودکارآمــدی 
ــه اینترنــت منفــی و همچنیــن رابطــه بیــن  ــا اعتیــاد ب مثبــت و ب
ــود  ــی دار ب ــی و معن ــت منف ــه اینترن ــاد ب ــا اعتی ــدی ب خودکارآم
)p<0/01(. همچنیــن نتایــج آزمــون بــوت اســتراپ نشــان داد کــه 
ــن مهارت هــای اجتماعــی  ــب مســیر رابطــه غیرمســتقیم بی ضری
بــا اعتیــاد بــه اینترنــت از طریــق متغیــر میانجــی خودکارآمــدی در 

 .)p<0/01( ــود ــی دار ب ــای 0/01 معن ســطح آلف

بحث
ــی در  ــای اجتماع ــش مهارت ه ــن نق ــر تعیی ــه حاض ــدف مطالع ه
اعتیــاد بــه اینترنــت دانشــجویان علــوم پزشــکی بــا میانجیگــری 
متغیــر خودکارآمــدی بــود. نتایــج نشــان داد کــه رابطــه مســتقیم 
ــت و  ــاد اینترن ــا اعتی ــی ب ــای اجتماع ــن مهارت ه ــاداری بی و معن
ــن  ــود داشــت. همچنی ــت وج ــه اینترن ــاد ب ــا اعتی ــدی ب خودکارآم
نتایــج نشــان داد کــه خودکارآمــدی نقــش میانجــی در رابطــه بیــن 
مهارت هــای اجتماعــی بــا اعتیــاد بــه اینترنــت دانشــجویان بــازی 

می کنــد.
یافتــه پژوهــش نشــان داد بــا افزایــش میــزان مهارت هــای 
ــه  ــاد ب ــزان اعتی ــکی، می ــوم پزش ــجویان عل ــی در دانش اجتماع
اینترنــت در بیــن آن هــا کاهــش می یابــد و بالعکــس. یافتــه 
ــن  ــه م ــن زمین ــین در ای ــات پیش ــج مطالع ــا نتای ــت آمده ب به دس
جملــه رئیســی و همــکاران ]3[، کریــم زاده ]10[ کــه نشــان دادنــد 
ــا  ــی ب ــای اجتماع ــن مهارت ه ــی داری بی ــتقیم و معن ــه مس رابط
ــه  ــن یافت ــت وجــود دارد، همســو اســت. در تبیی ــه اینترن ــاد ب اعتی
فــوق می تــوان گفــت کــه وابســتگی بــه اینترنــت موجــب اختــالل 
ــزوای  ــا ان ــی و ی ــای اجتماع ــش مهارت ه ــرد، کاه ــی ف در زندگ
ــت  ــاد از اینترن ــتفاده زی ــر اس ــردد، به عبارتی دیگ ــی می گ اجتماع
ــردی و  ــد وب گ ــی از آن مانن ــتفاده های غیراجتماع ــژه اس و به وی

صــرف زمــان زیــاد بــرای آن، بــا کاهــش فعالیت هــای اجتماعــی 
ــی  ــزوای اجتماع ــه ان ــکاری و درنتیج ــارت هم ــه مه ــراد ازجمل اف
ــای  ــرکت در فعالیت ه ــرادی از ش ــن اف ــت ]33[. چنی ــراه اس هم
گروهــی ســرباز زده، از همــکاری بــا همســاالن و هم گروهی هــای 
خــود اجتنــاب می کننــد و هــر چــه وابســتگی بــه اینترنــت بیشــتر 

ــد ]34[. ــش می یاب ــی کاه ــکاری و اجتماع ــارت هم ــود، مه ش
ــی،  ــای اجتماع ــش مهارت ه ــا افزای پژوهــش حاضــر نشــان داد ب
ــد.  ــش می یاب ــکی افزای ــوم پزش ــجویان عل ــدی در دانش خودکارآم
ــا نتایــج مطالعــات پیشــین در ایــن زمینــه  نتیجــه به دســت آمده ب
ــان زاده ]21[،  ــی و امیری ــری ]20[، شمس ــه اصغ ــه مطالع از جمل
ــا  ــدی ب ــد خودکارآم ــه دریافتن ــکاران ]23[ ک Salavera و هم
مهارت هــای اجتماعــی ارتبــاط معنــی داری داشــت، همســو اســت. 
در بــه دســت آمــدن چنیــن نتیجــه ای می تــوان گفــت کــه مهــارت 
اجتماعــی شــامل رفتارهــای آموخته شــده و مقبــول جامعــه اســت 
کــه موجــب برقــراری ارتبــاط متقابــل می گــردد و منجــر بــه بــروز 
ــن  ــود. ای ــی می ش ــخ های منف ــز از پاس ــت و پرهی ــخ های مثب پاس
رفتارهــا نــه  تنهــا امــکان شــروع و تــداوم روابــط متقابــل و منبــت 
ــه اهــداف  ــا دیگــران را فراهــم می ســازد، بلکــه توانایــی نیــل ب ب
و ارتبــاط بــا دیگــران را نیــز در شــخص ایجــاد می کنــد و باعــث 
ــا  ــه ای رفتــار کنــد کــه دیگــران او را ب ــه  گون می شــود شــخص ب

کفایــت و خــودکار آمــد تلقــی کننــد ]20[.
همچنیــن نتایــج نشــان داد بــا افزایــش خودکارآمدی، میــزان اعتیاد 
بــه اینترنــت در دانشــجویان علــوم پزشــکی کاهــش یافــت. نتیجــه 
ــات پیشــین اســت. در  ــج مطالع ــا نتای ــده همســو ب ــه  دســت  آم ب
همیــن راســتا مطالعــه دلیر و آقــا یوســفی ]Berte ،]18 و همکاران 
]19[ نشــان داد کــه رابطــه بیــن خودکارآمــدی بــا وابســتگی بــه 
اینترنــت منفــی و معنــی دار اســت.؛ امــا بــا نتایــج مطالعــه بیانــی و 
همــکاران کــه دریافتنــد بیــن خودکارآمــدی و فرســودگی تحصیلی 
بــا اعتیــاد بــه اینترنــت ارتبــاط معنــی داری وجــود نــدارد، همســو 
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نیســت ]17[. در توجیــه یافتــه فــوق می تــوان گفــت کــه افــرادی 
ــگ  ــده، هماهن ــوب تعریف ش ــح، خ ــدی واض ــه دارای خودکارآم ک
ــری  ــناختی باالت ــالمت روان ش ــتند، از س ــات هس ــاً باثب و تقریب
ــای  ــه فض ــه ب ــری دارد ک ــال کمت ــن احتم ــد؛ بنابرای برخوردارن
ــگام  ــه هن ــت ک ــوان گف ــن می ت مجــازی وابســته شــوند. همچنی
ــرادی کــه خودکارآمــدی  ــوب، اف ــا رویدادهــای نامطل ــی ب رویاروی
ــد و  ــان می دهن ــود نش ــتری از خ ــداری بیش ــد، پای ــی دارن باالی
ــاره خــود و توانایی هــای خــود را نمی پذیرنــد.  تفکــرات منفــی درب
ــا در  ــد ت ــک می کن ــا کم ــه آن ه ــدی ب ــاس خودکارآم ــن اس برای
مقابــل مــواد و فشــار دوســتان مقاومــت کننــد و رفتارهــای خــود را 
کنتــرل نماینــد ]35[، لــذا هرچــه میــزان خودکارآمــدی باالتر باشــد 
احســاس تنهایــی کمتــر و احتمــال گرایــش بــه فضــای مجــازی 

ــر می باشــد و بلعکــس. ــز کمت نی
ــن  ــه بی ــدی در رابط ــه خودکارآم ــان داد ک ــش نش ــه پژوه یافت
ــش میانجــی  ــت، نق ــه اینترن ــاد ب ــا اعتی ــی ب ــای اجتماع مهارت ه
ــدی  ــی، خودکارآم ــای اجتماع ــش مهارت ه ــا افزای ــی ب دارد؛ یعن
ــاد  ــزان اعتی ــدی، می ــش خودکارآم ــا افزای ــد و ب ــش می بای افزای
ــه نقــش  ــد. از ایــن رو الزم هســت ب ــه اینترنــت کاهــش می یاب ب
عوامــل موثــر در اعتیــاد اینترنتــی به عنــوان یــک معضــل ســالمتی 
کــه اغلــب گریبانگیــر نســل جــوان و آینــده  ســاز جامعــه می باشــد، 
توجــه جــدی شــود. از محدودیت هــای پژوهــش حاضــر می تــوان 
بــه نمونــه مــورد مطالعــه اشــاره کــرد کــه می توانــد تعمیــم نتایــج 
را بــه تمــام جامعــه دانشــجویان ایرانــی بــا مشــکل مواجــه ســازد. 
ــی کــه بیشــتر معــرف  ــن گــردآوری اطالعــات از نمونه های بنابرای
ــند  ــف باش ــی مختل ــع تحصیل ــران و مقاط ــه دانشــجویان ای جامع

ــود. ــد ب ــر خواه مطلوب ت

نتیجه گیری
ــه  ــی در رابط ــش میانج ــدی نق ــه خودکارآم ــان داد ک ــج نش نتای
ــا اعتیــاد بــه اینترنــت دانشــجویان  بیــن مهارت هــای اجتماعــی ب
بــازی می کنــد. لــذا توجــه مســئوالن و متصدیــان نظــام آموزشــی 
ــی  ــای اجتماع ــش مهارت ه ــر در افزای ــل مؤث ــش عوام ــه نق ب
ــجویان از  ــت دانش ــه اینترن ــاد ب ــش اعتی ــدی و کاه و خودکارآم
ــده در  ــت  آم ــه  دس ــواهد ب ــت. ش ــش اس ــن پژوه ــات ای ضروری
ــد راهگشــای پژوهش هــای بیشــتری در  پژوهــش حاضــر می توان
ــه اینترنــت از طریــق مهارت هــای  زمینــه پیش بینــی وابســتگی ب
اجتماعــی و خودکارآمــدی باشــد. همچنیــن برگــزاري کارگاه هــاي 
آموزشــي در مــورد مزایــا و معایــب اســتفاده از اینترنــت و عواقــب 
ــراي دانشــجویان از پیشــنهادات  ــت ب ــه اینترن بعــدي وابســتگي ب
ــای  ــزی ه ــه ری ــه برنام ــاز ب ــه نی ــت، ک ــر اس ــش حاض پژوه
آموزشــی، مشــاوره ای و رفتــاری جهــت کاهــش مشــکالت اعتیــاد 

ــر دارد. ــیب پذی ــجویان آس ــن دانش ــت در بی ــه اینترن ب

سپاسگزاری
 مقالــه حاضــر برگرفتــه از پایــان نامــه ارشــد نویســنده اول مقالــه، 
و مصــوب دانشــگاه آزاد و کمیتــه اخــالق پزشــکی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی آزاد اســالمی تهــران مــورخ 1397/11/23  بــه کــد 
اخــالق Ir.IAU.TMU.REC.1397.298 مــی باشــد. و 
پژوهشــگران از تمامــی کســانی کــه در ایــن پژوهــش مــا را یــاری 

ــد.   ــی را می کنن ــکر و قدردان ــت تش ــد، نهای نموده ان

تضاد منافع
نویســندگان اعــالم می نماینــد کــه تضــاد منافعــی در ایــن 
ــای  ــا هزینه ه ــاً ب ــش صرف ــن پژوه ــدارد؛ و ای ــود ن ــش وج پژوه

ــت. ــده اس ــه  ش ــنده اول تهی ــخصی نویس ش
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