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فراوانی عوارض رواني اجتماعي کاربران 
رايانه در شرکت نفت آبادان
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چکيده 

مقدمه: امروزه رايانه يکی از اجزاء جدايي ناپذير محيط هاي کاري است. 
سالمتي ارتباط مستقيمي با عوامل روانی– اجتماعي کار دارد. 

هدف: اين پژوهش با هدف تعيين فراوانی عوارض رواني اجتماعي در کاربران 
رايانه و عوامل موثر بر وقوع اين عوارض انجام شد.

روش ها: نوع مطالعه همبستگي مي باشد که به صورت تصادفي ساده بر 
روي 199 نفر از کاربران رايانه يکي از شرکت هاي نفتي خوزستان در سال 
 1390انجام شده است. يافته ها از طريق پرسشنامه هاي دموگرافيک و 
به دست  اطالعات  آوري شد.  رايانه جمع  با  کار  اجتماعي  رواني-  عوارض 

آمده از طريق نرم افزار آماري SPSS 19 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها : گروه مورد بررسي شامل 78 زن و 121 مرد با ميانگين سني 
رايانه  از  تا 40 ساعت در هفته  به طور متوسط 21  بود که  30-40 سال 
در  کنندگان  از شرکت  درصد   51/8 داد  نشان  نتايج  کردند.  مي  استفاده 
پژوهش دچار عوارض رواني–اجتماعي ناشي از کار با رايانه در حد متوسط 
و 3/1 درصد با کمترين فراواني دچار عوارض شديد شده اند. رابطه معني 
دار آماري بين اين عوارض با ساعت کار، ساعت کار با رايانه، استراحت و 

تحصيالت )P-value</05 0( مشاهده شد.
مورد  جامعه  در  اجتماعي  رواني  عوارض  وجود  اکنون  هم  گيري:  نتيجه 
متوسط  حد  در  اعتياد  که  کاربراني  اما   ندارد  گونه  آسيب  حالت  بررسي 
دارند گروه در خطري هستند که نوع استفاده بعدي آنها مشخص کننده 
اين موضوع خواهد بود که در آينده در گروه کاربران با اعتياد شديد قرار مي 

گيرند يا کاربران سالم.
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Prevalence of  Psychosocial Problems of 
Computer Users in Abadan Oil Company

Abstract 
Background: Nowadays computer has changed to an 
integral component in all the workplaces particularly in 
administrative ones. Health is directly related to internal-
social factors of work.
Objective: This research is conducted to determine 
the Prevalence of psychosocial complications among 
computer users and to specify the factors influencing these 
complications.
Method: The method of the present study is correlational and 
it is conducted randomly on 199 computer users in Abadan 
oil company. The data were collected through demographic 
questionnaire and psychosocial complications resulting from 
using computers were assessed. The maintained information 
was analyzed through Spss-19.
Results: The sample compromised 78 females and 121 males 
aged between 30- 40 averagely, who were using computers 
21 to 40 hours on average in one week. The results indicated 
that 51.8% of participants were suffering from psychosocial 
complications due to using computers moderately and 
3.1% of them with the minimum frequency faced severe 
complications. Significant statistical relationships were seen 
between these complications and working hours, working 
hours and computer, rest and education.
Conclusion: At the present time the existence of 
psychosocial complications are not damaging in the society 
which is being investigated; however, the users who use 
computer moderately are in danger and the way they use 
computers determines whether in future computer users will 
be addicted to computers severely or will be healthy users.
Keywords: computer, computer user, psychosocial 
complications 
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مقدمه
ورود فن آوري رايانه اي به کشورهاي در حال توسعه اگر 
زمان،  در  کارها و صرفه جويي  انجام  در  تسريع  باعث  چه 
به  توجه  عدم  دليل  به  وليکن  است  شده  منابع  و  انرژي 
آثار  آنها،  کاربران  اجتماعي  و  رواني  جسمي،  خصوصيات 
سوء قابل توجهي روي نيروي انساني، کميت و کيفيت کار 
يعني بهره وري سيستم داشته است )1(. امروزه رايانه جزء 
جدايي ناپذير تمامي محيط هاي کاري به ويژه محيط کار 
اداري است. بنابراين استفاده درست از اين ابزار جهت حفظ 

سالمت کارکنان اهميت زيادي دارد)2(. 
کار در زندگي هر فرد بخش مهمي از حيات وي به شمار مي 
آيد)3(. سالمت رواني الزمه حفظ و دوام عملکرد اجتماعي، 
شغلي و تحصيلي است )4( مطالعات متعددي نشان داده اند 
که سالمتي ارتباط مستقيمي با عوامل  روانی– اجتماعي 
کار دارد و اين عوامل نقش مهمي هم در وضعيت سالمتي 

و هم در ايجاد بيماري بر عهده دارند)(5. 
حضور در محيط هاي کاري و صرف بخش قابل توجهي 
از زمان روزانه براي انجام کار و دغدغه و اشتغاالت ذهني 
دربارة فعاليت هاي کاري باعث شده است افراد زمان بسيار 
زيادي را به طور دلخواه و داوطلبانه به فعاليت هاي کاري 
اختصاص دهند، بدون آن که به انداز ة مناسب و کافي به 
استراحت و تفريح پرداخته و زماني را به خانواده و دوستان 
استرس زيادي را تجربه  اختصاص دهند؛ از اين رو غالباً 
نموده و کارشان موجب مشکالت جسمي و رواني براي آنان 
مي شود. از اين عده با عنوان معتاد به کار و از اين خصيصه 

به اعتياد به کار ياد مي شود)6(. 
واژة اعتياد به کار دربرگيرندة دو عنصر اصلي است :کارکردن 
بسيار شديد، وجود ميل ذاتي شديد براي کار کردن . به طور 
کلي اعتياد به کار، مربوط به صرف کردن زمان قابل مالحظه 
اي از وقت در کار است؛ يعني درگيري شناختي مداوم به 

همراه ترجيح دادن به کار در طي اوقات فراغت )7(.
اعتياد به کار مي تواند اثرات مختلف و متفاوتي بر سالمت 
جسمي و روان شناختي افراد، خانواده و همکاران آنها داشته 
باشد. متداول ترين پيامدهاي اعتياد به کار مربوط به ايجاد 
سطوح بااليي از استرس شغلي و تعارض کار-خانواده است؛ 
اگرچه مي توان موارد زير را نيز عنوان نمود: افزايش نشانه 
هاي تهديد کننده سالمتي)جسمي و روا ن شناختي(، 
تحليل رفتگي شغلي، ايجاد مشکالت و مسائل در کار تيمي، 

کنارکشيدن و دوري از تعامالت و روابط خانوادگي، مشکالت 
در برقراري ارتباط با ديگران، رضايت کم از زندگي، فقدان 

لذت بردن از اوقات فراغت )8(.
همزمان با دسترسي روز افزون و گسترده افراد به اينترنت 
شاهد نوع جديدي از اعتياد يعني اعتياد به اينترنت هستيم 
که معضل رو به رشد عصر اطالعات است) 9(.در مورد آمار 
متعددي  آمار  مختلف  جوامع  در  اينترنت  به  اعتياد  شيوع 
وجود دارد،اما به طور ميانگين نسبت معتادان حدود 2تا 5 
مليون به ازاي هر 50 مليون استفاده کننده معمولي است. 
استفاده  درصد   10 تا   5 تقريبا  گفت  توان  مي  عبارتي  به 

کنندگان از اينترنت دچار مشکل اعتياد هستند)10(. 
اينترنت به خودي خود ابزار بي ضرري است اما استفاده بيش 
از حد و نادرست از آن خطر اعتياد به اينترنت را به دنبال 
دارد که اين پديده مشکل عمده اي را براي بهداشت رواني 
ايجاد کرده است)11(. حفظ و صيانت از نيروي انساني در 
محيطهاي کار وظيفه خطيري است که مي بايستي گامهاي 

بلندي در جامعه امروزي ما در اين راه برداشته شود)12(..
با توجه به فراواني باالي خطر اعتياد به کار با رايانه و اعتياد 
آنها  از  پيشگيري  اهميت  و  رايانه  کاربران  در  اينترنت  به 
در محيط هاي کاري، اين پژوهش با هدف تعيين فراواني 
عوارض رواني اجتماعي در کاربران رايانه و عوامل موثر بر 

وقوع اين اختالالت انجام شد. 

روش کار 
    نوع مطالعه همبستگي مي باشد و با استفاده از فرمول 
حجم نمونه برای برآورد يک نسبت ، 215  نفر از کاربران 
رايانه از ميان 500 کاربر به صورت تصادفي ساده انتخاب 
شدند. د ر اين فرمول Z= ضريب اطمينان 95 درصد يعنی 
P، 1/96= نسبت و برابر 0/5 و .d = دقت مورد نظر به ميزان 

0/07 در نظر گرفته شد.

معيارهاي ورود افراد به اين مطالعه شامل: کار با رايانه به 
طور مستقيم حداقل به مدت 6 ماه، روزانه حداقل  1ساعت 
معيار خروج افراد از  باشد.  سال مي  و سن کمتر از60  
اعالم  و  قبلي  اعتياد  و  رواني  مطالعه شامل سابقه بيماري 
عدم رضايت جهت ادامه همکاری بود. در نهايت 199 نفر 
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رواني  عوارض  و  دموگرافيک  پرسشنامه هاي مشخصات 
با رايانه را تکميل کردند. به منظور  اجتماعي ناشي از کار 
ابزار گردآوری داده ها از روش تعيين اعتبار  تعيين اعتبار 

محتوی استفاده شد. 
کمک  با  و  علمی  منابع  مطالعه  از  پس  که  ترتيب  بدين 
به  اعتياد   )GHQ(عمومی سالمت  های  نامه  پرسش 
محتوای  و  تنظيم  گردآوری  ابزار  کار  به  اعتياد  و  اينترنت 
آن توسط 9نفر از اعضای هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
کفايت  تا  گرفت  قرار  ارزشيابی  و  بررسی  مورد  خوراسگان 
پرسش نامه برای سنجش اهداف تعيين شده بررسی شود. 
پس از جمع آوری آراء و نظرات، اصالحات و تغييرات الزم در 
آن اعمال گرديد. همچنين پايايی پس از انجام يک مطالعه 
تعيين  و  آماری  جامعه  افراد  از  نفر   30 روی  بر  مقدماتی 
واريانس جامعه از طريق محاسبه ضريب آلفا کرونباخ )0/7( 
مورد بررسی قرار گرفت. پرسش نامه مشخصات دموگرافيک 
شامل سواالتي مربوط به سن، جنس، قد، وزن، تاريخ تولد، 
سطح تحصيالت، رشته تحصيلي، شغل، مدت زمان اشتغال 
کار در  رايانه، ساعت  با  کار  روز، سابقه  در  رايانه  با  کار  به 
هفته، ساعت کار در هفته با رايانه، گردشي بودن کار در روز 

و ميزان استراحت بين کار بود. 
پرسش نامه محقق ساخته ي عوارض رواني-اجتماعي ناشي 
از کار با رايانه شامل سواالتي در ارتباط با شکايت خانواده 
ناموفق جهت  رايانه، تالش  از  استفاده  از ميزان  و دوستان 
از  پس  خواب  در  اختالل  رايانه،  از  استفاده  زمان  کاهش 
فاصله  رايانه،  بدون  سردرگمي  احساس  رايانه،  از  استفاده 
جاي  به  رايانه  با  کار  ترجيح  رايانه،  با  کار  براي  جمع  از 
از  استفاده  از  پس  سردرد  مهم،  مسائل  با  شدن  مواجهه 
رايانه و... بود. جهت تعيين عوارض رواني اجتماعي نمرات 
حاصل از پرسش نامه که بين 0 تا 35 بودند به سه دسته 
مساوی تقسيم شد. نمره 0 تا 7 به صورت بدون شکايت، 
8 تا 17 عوارض خفيف، 18 تا 27 عوارض متوسط و 27 
مشخص  جهت  شد.  گرفته  نظر  در  شديد  باال عوارض  به 
زيست  و محيط  ايمني  بهداشت،  واحد  به  ها  نمونه  کردن 
کارمندان جهت  که  واحدهايي  بين  از  ابتدا  و  مراجعه شد 
واحدهاي  کردند،  مي  استفاده  رايانه  از  خود  شغل  انجام 
دفتر مرکزي، امور مالي، امور اداري، امور قرار داد ها، امور 
مهندسي  و  پااليش  مهندسي  داخلي،  حسابرسي  حقوقي، 
عمومي به صورت تصادفي انتخاب شدند و سپس با استفاده 

ثبت شده  کد  براساس  و  رايانه  کاربران  اسامي  فهرست  از 
هر کاربر در واحد بهداشت، ايمني و محيط زيست، انتخاب 
نمونه ها از بين کاربران واحدهاي مذکور به صورت تصادفي 
تابستان سال 1390  و  بهار  در  ها  نامه  پرسش  انجام شد. 
توزيع و اطالعات جمع آوری شد. تجزيه و تحليل اطالعات 
با استفاده از نرم افزار آماري  SPSS 19 و آزمون آماري 

کاي اسکوئر صورت گرفت.

يافته ها 
نمونه پژوهش را 199 نفر واجد شرايط مطالعه شامل 78 
زن )39/1 درصد( و 121 مرد )60/8 درصد( تشکيل دادند. 
بيشترين فراواني افراد در گروه سني31 تا 40 سال )36/6 
از 8  درصد( بود. بيشترين ميزان سابقه کار با رايانه بيش 
سال )28/1 درصد( و بيشترين ساعت کار در هفته با رايانه 
بين 21 تا 40 ساعت )51/3 درصد( بود. در ميان شرکت 
BMI در محدوده  فراواني  بيشترين  پژوهش  کنندگان در 
نرمال و با فراواني 45/7 درصد قرار داشت. از نظر تحصيالت، 
درصد   50/4 کارداني،  درصد   19/8 ديپلم،  درصد   17/4
کارشناسي و 12/4 درصد مدرک کارشناسی ارشد داشتند. 
يافته ها نشان داد کاربران رايانه درگويه هاي مربوط به" آيا 
زمان هايي براي شما وجود دارد که به جاي مواجه شدن با 
مسائل مهم ترجيح دهيد با رايانه سرگرم شويد؟" با فراواني 
31/7درصد، "آيا تالش کرده ايد که زمان استفاده از رايانه 
را کاهش دهيد ولي ناموفق باشيد؟" با فراواني 30/7 درصد 
و "آيا به دليل استفاده از رايانه تا دير وقت دچار اختالل در 
خواب مي گرديد؟"با فراواني 29/1 درصد بيشترين شکايات 

را داشته اند. 
همچنين يافته ها نشان داد 51/8 درصد از شرکت کنندگان 
در پژوهش دچار عوارض رواني – اجتماعي ناشي از کار با 
رايانه در حد متوسط با نمره  18 تا 27 )از حداکثر نمره 
35 ( و 3/1 درصد با کمترين فراواني دچار عوارض شديد 
با نمره باالي 27 شده اند. جدول 1 فراواني مطلق و نسبي 
نمونه ها بر حسب عوارض رواني اجتماعي را نشان مي دهد. 
رواني  عوارض  با  دموگرافيک  ارتباط مشخصات  بررسي  در 
اجتماعي رابطه معني دار آماري بين اين عوارض با ساعت 
رايانه )0/001  با  کار  ساعت   ،)0 P-value=/034( کار
=P-value(، استراحت )P-value=/028 0( و تحصيالت 
نشان  نتايج  همچنين  شد.  )P-value=/031 0( مشاهده 

ارغوان افرا و همکاران
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ميزان  باشد  کمتر  استراحت  دفعات  ميزان  چه  هر  داد 
عوارض رواني اجتماعي نيز بيشتر است. 

جدول)1( فراواني مطلق و نسبي نمونه ها بر حسب ميزان عوارض رواني- اجتماعي

ميزان عوارض رواني- اجتماعي
شاخص هاي آماري

درصد فراوانيفراواني

178/5بدون شکايت

7236/2عوارض خفيف

10351/8عوارض متوسط

73/5عوارض شديد

*P-value</05 0 وجود رابطه آماری معنی دار

با  اجتماعي  رواني  عوارض  ارتباط  چگونگي   2 جدول 
مشخصات دموگرافيک را نشان مي دهد. 

فراوانی عوارض رواني اجتماعي کاربران رايانه در شرکت نفت آبادان
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بحث 
 51/8 فراواني  با  کارکنان  بيشتر  مطالعه  دراين  که  آنجا  از 
درصد دچار عوارض رواني اجتماعي ناشي از کار با رايانه در 
حد متوسط بوده اند مي توان نتيجه گرفت که مشکل اعتياد 
انجام وظايف  اينترنت در حين  با رايانه و اعتياد به  به کار 
سازمانی و استراحت ميان کارکنان مطرح مي باشد. همچنين 
شکايت از تالش ناموفق جهت کاهش زمان استفاده از رايانه 
و سردرد و بي خوابي به دنبال استفاده از رايانه مي تواند به 
علت اضافه کاري و برعهده گرفتن وظايف بيش ازحد توانايي، 
خستگي زياد، حرکات متعدد کره چشم باشد. کم خوابي نيز 
همچنين مي تواند به علت اثر ميدان هاي مغناطيسي بر روي 
ترشح مالتونين و در نتيجه تاثير بر روي سيکل خواب باشد. 

مطالعه لبافي نژاد و همکاران )14( نشان داد کارکناني که 
هر روز به مدت طوالني تري با پايانه های نمايشگر تصويری 
اختالالت  به  ابتال  مستعد  بيشتر  کنند  مي  کار   )VTD(2

خواب مانند بيدار شدن زود هنگام، کيفيت نامطلوب خواب 
در  مشکل  ويژه  به  و  خواب  کل  مدت  طول  در  اشکال  و 
در  آلودگي  خواب  و  شب  طول  در  ماندن  بيدار  خوابيدن، 
طول روز هستند. در مطالعه قرباني شهنا و همکاران)15( 
گروه  از  باالتر  کاربران  گروه  ميان  در  خوابي  کم  شيوع 
غيرکاربران بود ولي شيوع بي خوابي در ميان گروه مورد و 

شاهد معني دار نبود. 
درصد کاربران،   30  )16( رضوي  و  درگاهي  مطالعه  در 
به اينترنت اعتياد داشتند و همه آنها درجات مختلفي از 

جدول )2( ارتباط عوارض رواني اجتماعي با مشخصات دموگرافيک

آماره   
عوارض رواني-اجتماعي

مشخصات دموگرافيک
P χ2

0/372 9/735 جنس

0/274 11/019 سن

0/223 15/344 مدت کار

0/056 16/567 شغل مشابه

*0/034 18/144 ساعت کار

*0/001 34/832 ساعت کار با رايانه

0/303 13/964 کار گردشي

*0/028 38/875 استراحت

*0/031 8/910 تحصيالت

Video TerminaL Display (VTD)  .2

ارغوان افرا و همکاران
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بيگانگي با خود،  رفتارهاي رواني اجتماعي مانند احساس 
احساس ضعف و ناتواني در انجام امور، رفتار ناهنجار 
اجتماعي، اجتماع گريزي، درون گرايي و رفتار احساسي را 
از خود نشان دادند. عسکري و نوري )17( در مطالعه خود 
به اين نتيجه دست يافتند که اعتياد به کار مي تواند باعث 
افزايش اضطراب، افسردگي، عاليم جسمي و در مجموع 

کاهش سالمت عمومي گردد. 
نتايج مطالعه حاضر نشان داد ميزان ساعت کار، ساعت کار 
رواني- عوارض  ايجاد  بر  تحصيالت  و  استراحت  رايانه،  با 

داد  نشان  زايي)18(  ناستي  مطالعه  است.  موثر  اجتماعي 
سالمت عمومي کاربران معتاد به اينترنت نسبت به کاربران 
عادي در معرض خطر بيشتري قرار دارد اما کاربران معتاد 
وضعيت  در  جسماني  نظر  از  عادي  کاربران  و  اينترنت  به 
يکساني قرار دارند و اختالل در کارکردهاي اجتماعي در دو 
گروه تفاوت معني داري نداشت. يونگ )19( در مطالعه اي 
که روي معتادان به اينترنت انجام داد، بدين نتيجه رسيد 
نيز افراد  افراد با پايگاه اقتصادي و اجتماعي باالتر، و  که 
معرض اختالل اعتياد  داراي تحصيالت باالتر، بيشتر در 

اينترنتي قرار دارند. 
بررسي 496 نفر از  وي در مطالعه ديگري)20( پس از 
کاربران اينترنتي، نشان داد 80 درصد از پاسخگوياني که 
اينترنت بودند، در هفته 38 ساعت از وقتشان  معتاد به 
را صرف امور غيرکاري در اينترنت مي کنند. اين مسئله 
يعني در يک هفته  حائز اهميت است.  از نظر مديريتي 
کاري 40ساعته، فرد معتاد اينترنتي تنها دو ساعت 
درهفته کار انجام مي دهد و در طول هفته  95درصد 
وقت و امکانات وي صرف اعتياد شديد وي به اينترنت و 

رايانه مي گردد. 

نتيجه گيری
هم اکنون مسئله اعتياد به کار با رايانه و اينترنت در جامعه 
مورد بررسي حالت آسيب گونه ندارد اما کاربراني که اعتياد 
نوع  که  هستند  خطري  در  گروه  دارند  متوسط  حد  در 
استفاده بعدي آنها مشخص کننده اين موضوع خواهد بود 
که در آينده در گروه اعتياد شديد قرار مي گيرند يا کاربران 

سالم.
در نهايت پيشنهاد مي شود به منظور بررسي بيشتر درباره 
اعتياد به اينترنت و و اعتياد به کار با رايانه مطالعات کيفي 

با روش هاي مصاحبه با معتادين انجام شود تا ديگر عوامل 
مرتبط با اعتياد به اينترنت و کار با رايانه در جامعه پژوهش 

مشخص شود. 

تشکر و قدردانی
شرکت  شورای  جلسه  در   6627 شماره  با  طرح  اين 
از  آن  هزينه  و  رسيده  ثبت  به  ايران  نفتی  های  فراورده 
طرف اين شرکت پرداخت گرديده است که بدين وسيله از 

مسولين شرکت نفت آبادان  قدردانی به عمل می آيد. 
همچنين پژوهشگران از همکاری صميمانه کاربران رايانه در 

انجام اين طرح تقدير و تشکر می نمايند.
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