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 چكيده

سالمت عمومي كاربران . پزشكي مطرح استعنوان يك اختالل روانشناختي در علم روانشناسي و  امروزه اعتياد به اينترنت به :زمينه و هدف
و سالمت  نترنتيبه ا ادياعتاين پژوهش با هدف تعيين ارتباط بين . معتاد به اينترنت نسبت به كاربران عادي در معرض خطر بيشتري قرار دارد

 .صورت گرفت 1389-1390عمومي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قم در سال تحصيلي 

و  GHQ-28پرسشنامه سالمت عمومي  2نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قم با استفاده از  250طالعه توصيفي در اين م :روش بررسي
طرفه و آزمون تي در سطح  دو، واريانس يك ها با استفاده از آزمون آماري كاي تجزيه و تحليل داده. بررسي شدند IAT-20اعتياد به اينترنت

  .صورت گرفت p≥05/0داري  معني
اعتياد شديد داشتند كه در اين ميان، % 4/0اعتياد متوسط به اينترنت و % 6/9كاربران اعتياد خفيف به اينترنت، % 90در اين مطالعه،: ها يافته

بين اعتياد به اينترنت با همچنين ). >05/0p(بيشترين سطح سالمت عمومي مطلوب در كاربران با اعتياد خفيف به اينترنت مشاهده گرديد 
  . ديده نشدداري  ارتباط آماري معني ،مت عموميسال

 و نسل جوان گريبانگير اغلب كه معضل سالمتي يك عنوان به اينترنتي اعتياد پديده به دارد آن جاي مطالعه، اين نتايج به توجه با :گيري نتيجه
سازي مناسب و  در زمينه فرهنگ باشند ويان ميكه متولي امر سالمت دانشج مسئولين دانشگاه شود، و جدي توجه باشد، مي جامعه ساز آينده

  .ريزي نمايند آموزش صحيح استفاده از اينترنت در دانشجويان برنامه
  .؛ اينترنتسالمت عمومياعتياد به اينترنت؛ رفتار اعتيادي؛ دانشجويان؛ : ها واژه كليد
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T. The Survey of Relationship General Health Status between Internet Addiction in QomUniversity of Medical 

Sciences Student in 2010-2011. Qom University of Medical Sciences Journal 2012;6(3) 
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   مقدمه
هـاي آن سـبب    كاربرد فراوان اينترنت در علم و فناوري و جذابيت

 "اعتيـاد بـه اينترنـت   "اي بـا عنـوان    شده تا در سالهاي اخيـر پديـده  
هاي فـردي و تـا حـدودي اجتمـاعي      يكي از آسيب) 1(ظهور يابد 

تواند اعتياد به اينترنت و يـا اسـتفاده بـيش از حـد آن باشـد كـه        مي
اختالل اعتياد "گاهي از اين بيماري تحت عنوان اعتياد مجازي و يا 

ينترنت يـك پديـده   اختالل اعتياد به ا. شود نام برده مي "به اينترنت
شناسي،  اي، جامعه اي است و علوم مختلف پزشكي، رايانه بين رشته

حقوق، اخالق و روانشناسي هريك از زاوياي مختلف ايـن پديـده   
عنـوان يـك اخـتالل     اعتيـاد بـه اينترنـت بـه    ). 2(اند  را بررسي كرده

ــناختي در علـــم روانشناســـي و پزشـــكي مطـــرح اســـت   روان . شـ
ــه ــن اخــتالل را در   كــه متخصصــان طــوري ب ــواردي از اي ــاليني م ب

عنـوان شـكل    كنند و اين اخـتالل بـه   هاي خود گزارش مي كلينيك
خـود    جديدي از اعتياد در سالهاي اخيـر توجـه پژوهشـگران را بـه    

ــار  Hamburge-Amichai ).3(جلــب كــرده اســت  ــين ب ــراي اول ب
اصــطالح اخــتالل اعتيــاد بــه اينترنــت را بــراي معرفــي و شناســايي  

صيات افرادي كـه در پـي اسـتفاده از اينترنـت دچـار مشـكل       خصو
او اولـين كسـي بـود كـه گروهـي را بـراي       . شوند، بـه كـار بـرد    مي

به گفتـه فـالح مهنـه    ). 4(حمايت از معتادان به اينترنت تشكيل داد 
اعتياد به اينترنت با عباراتي نظير اخـتالل ناشـي از اسـتفاده بـيش از     

امقعول و بيمارگونـه از اينترنـت تعريـف    حد از اينترنت يا استفاده ن
گاهي از اين بيماري با عنوان اختالل اعتياد به اينترنت يـا  . گردد  مي

اعتياد به اينترنت شامل اعتياد بـه  . شود اعتياد مجازي نيز نام برده مي
تواند منجـر   نگاري و قمار آنالين است كه مي هاي گپ، هرزه اتاق

ت و در نهايـت، روح و روان  به تخريب سالمت عمـومي، احساسـا  
خودي خود ابزاري ضروري اسـت، امـا    اينترنت به). 1(افراد گردد 

استفاده بيش از حد و نادرست از آن خطر اعتياد بـه اينترنـت را در   
اي را بـراي بهداشـت روانـي     پي دارد كه اين پديده مشـكل عمـده  

با اين وجود تحقيقات ضـد و نقيصـي در   . جامعه ايجاد كرده است
معتقد اسـت   Dell). 5(مينه اثرات اينترنت بر كاربران وجود دارد ز
 يجسـم  يهـا  يكـه سـبب تنبلـ    گـر يد يها يمانند تكنولوژ نترنتيا
 يبرقـرار  ينمـوده و تـالش بـرا    تيـ را تقو يتحركـ  كـم  ،شوند يم

 جـه يدهـد و در نت  يكـاهش مـ   يواقعـ  يايرا در دن گرانيروابط با د
  .)6(گردد  ياجتماع يتواند منجر به انزوا يم

اســتفاده  نترنــتياز ا شــتريكــه ب يافــراددهــد  مطالعــات نشــان مــي
در  همچنـين . با مادر و دوستان خود دارند يارتباط كمتر كنند؛ يم
 زانيــو م نترنــتياســتفاده از ا نيبــ مشــخص گرديــدمطالعــات  نيــا

 وجـود نـدارد   يدار يو نحوه ارتباط با پدران تفاوت معنـ  يافسردگ
معتـاد   نكـاربرا در نفس  عزتاند  يز نشان دادهن گريد مطالعات). 7(

استفاده  نترنتيكه از ا يكسان نسبت به يدار يطور معن به نترنتيبه ا
 .)8(تـر اسـت    نييپـا  ،استفاده در حـد معمـول دارنـد    اكنند و ي ينم

در كـاربران  مشخص شده است كـه  مختلف تحقيقات در همچنين 
 يبت به كـاربران عـاد  نس يشتريب وعيش يافسردگ ،نترنتيمعتاد به ا

شده است  مشاهده قاتياز تحق يضدر بع، گريد ياز سو. )1( دارد
بــا اســتفاده از  برنــد، يرنــج مــ ياز افــراد كــه از افســردگ يدرصــد

البتـه الزم بـه ذكـر    . احساس را كاهش دهند ناند اي توانسته نترنتيا
ها حاصل احساس آن يكه افسردگ يدر افراد شتريمسئله ب نياست ا
توسـط  ترس از طـرد شـدن    و ننفس، خودپنداري پايي عزت فقدان

، بـوده  يواقعـ  يزنـدگ  يدر جهت غلبه بـر مشـكالت فـرد    ديگران
نسـبت   نترنـت در كاربران معتاد به اي ضطرابا .)5(ديده شده است 
كـاربران   يسـالمت عمـوم  همچنـين   .اسـت  شتريبي به كاربران عاد

 يشـتر يض خطـر ب در معـر  ينسبت به كاربران عاد نترنتيمعتاد به ا
 نـه يو اضطراب چـه در زم  يافسردگ زانيبر م نترنتياثر ا. قرار دارد

بـه نـوع اسـتفاده و زمـان      ديشـد  يو چه كـاهش آن بسـتگ   شيافزا
از طرفـي، ورود بـه دانشــگاه   . )1(شـده بــه آن دارد   اختصـاص داده 

يك رويداد مهم و بسيار حسـاس در زنـدگي نيروهـاي كارآمـد و     
رود، كـه غالبـاً بـا تغييـرات      ري به شمار مـي فعال جوان در هر كشو

توجـه   بـا . )9(زيادي در روابط اجتماعي و فردي آنها همراه اسـت  
اينكه دانشجويان جهـت انجـام تكـاليف و يـا مطالعـه و تحقيـق،       به 

در دانشگاه (گذرانند  شماري را به استفاده از اينترنت مي ساعات بي
آنان در معرض خطر ، لذا بديهي است سالمت عمومي )و خوابگاه

 و نترنـت يبـه ا  ادياعتهمبستگي  نييبا هدف تعحاضر پژوهش  .باشد
قـم در سـال    يسالمت عمـومي دانشـجويان دانشـگاه علـوم پزشـك     

  .صورت گرفت 1389-1390ي ليتحص
  

  روش بررسي
دانشـجوي   250مقطعـي روي   - توصيفيصورت  حاضر به پژوهش

پرسـتاري و   پزشـكي،  يهـا  دانشـكده (دانشگاه علـوم پزشـكي قـم    
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بـا  ها  نمونه. انجام شد 1389-1390در سال ) يپزشكرايبهداشت و پ
ابـزار گـردآوري   . انتخـاب شـدند  ساده  يتصادف يريگ روش نمونه

ها، پرسشنامه سه قسمتي بود، كه قسمت اول مشخصات فردي  داده
 اتيـ ح ديـ در ق ،يليسن، جنس، رشته، مقطـع تحصـ  مانند (ها  نمونه

بـودن، سـاعات    يپـدر و مـادر، بـوم    التيبودن پدر و مادر، تحصـ 
استفاده  ليو دل نترنتيدر هفته، زمان استفاده از ا نترنتياستفاده از ا

را اسـتاندارد   پرسشـنامه شـد و قسـمت دوم    را شامل مي) نترنتياز ا
و ) GHQ )General Health Questionnaire-28ي سالمت عموم

در  IAT (Internet Addiction Test)-20 نترنتيبه ا اديآزمون اعت
   .گرفت برمي

اعتبـار و   ،قـات يتحق جيو براسـاس نتـا   بوده پرسشنامه استاندارد نيا
توسط  نترنتيبه ا ادياعت پرسشنامه ).10(شده است  نييآن تع ييايپا

Yang،  يخودسنج يابيارز كي اسيمق نيا. افتيتوسعه و تكامل 
 شـه يمصـورت ه  به كرتيل يبند براساس درجهاست كه  يا ماده 20

و ) 2 نمـره ( يگـاه  ، گاه)3 نمره(اً ، غالب)4 نمره( كرات ه، ب)5 نمره(
آزمون از  نيدامنه نمرات ا. بندي شده است دسته) 1نمره (ندرت  به

بـه   اديـ و اعت يوابسـتگ  ؛باشد شتريهرچه نمره فرد ب .باشد مي 100-0
اعتياد " طبقه سهبراساس نمرات به  ادياعت زنيم. است شتريب نترنتيا
و ) 50-79نمــرات ( "متوســطاعتيــاد "،)20-49نمــرات ( "فيــفخ
  .شود ي ميبند ميتقس) 80-100نمرات ( "ديشداعتياد "

 28و  كيــشــامل مشخصــات دموگراف يپرسشــنامه ســالمت عمــوم
در  Goldbergپرسشـنامه توسـط    نيـ ا. است يسؤال سالمت عموم

 ياز نسـخه اصـل   يسؤال 30و  28، 12 يها فرم. ارائه شد 1979سال 
كـه در پـژوهش حاضـر اسـتفاده      يسؤال 28فرم . اقتباس شده است

و از  دهبه دسـت آمـ   ياز نسخه اصل يعامل يليبا روش تحل گرديد،
در مطالعات خود،  يعقوبيپاالهنگ و . شده است ليتشك اسيمق 4

). 11-12(بـرآورد كردنـد   % 88و % 91 بيـ اعتبار آزمون را بـه ترت 
 كـــرتيبـــه روش ل 0-3آزمـــون براســـاس پاســـخ نمـــرات  نيـــا

  .شده است يگذار نمره
هاي  و با كمك آزمون SPSSافزار  تجزيه و تحليل اطالعات از طريق نرم

  .صورت گرفت p≥05/0داري  دو و اسپيرمن در سطح معني يكا
  

 ها يافته
 18-27هـاي مـورد پـژوهش در فاصـله سـني       در اين مطالعه، نمونه

. ال قـرار داشـتند  سـ  35/21±2/14سال با ميانگين و انحراف معيـار  

 ســال 18-19هــاي مــورد پــژوهش در گــروه ســني  اكثريــت نمونــه
و بـه ترتيـب داراي پـدر و مـادر در قيـد       %)4/68(، مؤنث %)6/25(

 ،) %40( رشته بهداشتهمچنين در . بودند%) 2/97و % 6/91(حيات 
. قـرار داشـتند   )%2/59(بودن  بوميو ) %6/67( مقطع كارشناسيدر 

هـاي مـورد پـژوهش     ي اينترنت، اكثريـت نمونـه  از نظر زمان كاربر
در  سـاعت  1-4در طول زمان %) 76(و  در زمانهاي متغير%) 4/46(
  .كردند استفاده ميتحقيق از اينترنت  جهت %)66(فته و ه

%) 1/91(اكثريت كاربران با اعتياد خفيف به اينترنت از جنس مؤنـث  
ول شـماره  جـد (قـرار داشـتند   %) 3/95(سال  18- 19و در گروه سني 

داري بـين   ارتبـاط معنـي   اسـكوئر  كـاي  آزمـون آمـاري    همچنين). 1
  .)1جدول شماره ( دادناعتياد به اينترنت و جنس نشان 

  
براساس  قم يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو توزيع: 1جدول شماره 

  1390وضعيت اعتياد به اينترنت و سن، سال 

  

دانشـجويان  : عبـارت بودنـد از  بـه اينترنـت    فيـ خف اديـ عتكاربران بـا ا 
دانشـجويان مقطـع    ،%)100(هـاي پزشـكي    هاي مامايي و فوريت رشته

و مـادر   %)7/94(دانشجوياني كه تحصـيالت پـدر    ،%)1/97( كارداني
 %)7/90(دانشجويان بومي  و ابتدايي بود، بيسوادترتيب  به%) 7/93(  آنها

صـبح،  % 6/6(ساعت در طـول هفتـه    1- 4كه  %)5/90(و دانشجوياني 
و يــا بــه دليــل ) در زمانهــاي متغيــر% 6/46شــب و % 7/25ظهــر، % 6/6

آزمـون  همچنـين  . كردنـد  از اينترنـت اسـتفاده مـي   %) 3/92(سرگرمي 
طرفه نشان داد اختالف نمره اعتياد بـه اينترنـت براسـاس     واريانس يك

   ).2جدول شماره (دار نيست  ساعت استفاده از آن معني
  

براساس ساعت  قم يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو توزيع: 2جدول شماره 
  1390استفاده از اينترنت و ميانگين نمره اعتياد به آن، سال 

  تعداد  ميانگين و انحراف معيار  ساعت استفاده از اينترنت در هفته
  190  10/1±317/0  ساعت4-1
  38  10/1±311/0  ساعت9-5

  22  13/1±351/0  =<ساعت10
  250  10/1±318/0 جمع

  سن
  كاربر با 

  اعتياد به اينترنت

19 -18
  سال

  جمع  <=22  سال 21  سال 20

  %)90(225  %)3/93(56  %)9/83(47  %)1/87(61  %)3/95(61  )20-49(خفيف
  %)6/9(24  %)7/6(4  %)3/14(8  %)9/12(9 %)7/4(3  )50- 79(متوسط
  %)4/0(1  %)0(0  %)8/1(1  %)0(0 %)0(0  =)<80(شديد
  %)100(250  %)100(60  %)100(56  %)100( 70 %)100(64 جمع
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سـال   18- 19 سـني گـروه  مطلـوب در   سالمت عموميبيشترين سطح 
 بــودن بــومي ،%)4/51(كارشناســي  ، مقطــع%)2/53( مؤنــث ،%)6/69(
و  )%4/20( ديـپلم در مقطع و مادر %) 4/18(تحصيالت پدر ، %)4/46(

، مشـاهده  )%82 ،%2/77بـه ترتيـب   ( در قيـد حيـات    پدر و مادرداشتن 
بـومي بـودن    بـا  سالمت عموميسطح  هاي آماري بين آزمون. گرديد

كه بيشـترين   طوري به ،)p=05/0( نشان داد ي رادار ارتباط آماري معني
   ).%4/46(سطح سالمت عمومي مطلوب در دانشجويان بومي بود 

از بيشـترين سـطح   بـه اينترنـت    فيـ خفان بـا اعتيـاد   اربرهمچنين ك
آزمون آمـاري  . ر بودندبرخوردا %)4/68(مطلوب سالمت عمومي 

سـطح  بـين اعتيـاد بـه اينترنـت بـا      داري  دو ارتباط آماري معني كاي
  .)3جدول شماره ( )p=312/0( نشان ندادسالمت عمومي 

  
توزيع دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قم براساس : 3جدول شماره 

  1390ي و اعتياد به اينترنت، سال سالمت عموم

 

  بحث
 ،سـالمت عمـومي  سـطح  اين مطالعه بـين اعتيـاد بـه اينترنـت بـا      در 

در همـين راسـتا، در برخـي    . مشاهده نشدداري  آماري معني ارتباط
سالمت عمومي كاربران معتاد به اينترنت نسـبت بـه   مطالعات سطح 
شايد  ).5( شته استدر معرض خطر بيشتري قرار دا ،كاربران عادي

بتوان گفت در مطالعه حاضر، اين عدم ارتباط بدين دليل بـوده كـه   
تياد خفيف به اينترنت داشـتند،  هاي مورد پژوهش اع اكثريت نمونه

اعتياد خفيـف بـه اينترنـت نيـز در جـنس مؤنـث و       و بيشترين ميزان 
، كه اين يافته تا حدود زيـادي بـا سـاير    سال بود 18-19گروه سني 

ــت   ــواني داش ــات همخ ــن  . مطالع ــه حس ــين در مطالع زاده و  همچن
بر روي دانشجويان دانشگاه آزاد اسـالمي  ) 1388سال (همكارانش 

% 2/17 نترنـت، يبـه ا  فيخف اديدچار اعت انيدانشجواز % 82، ساري
). 12( بودنـد  نترنتيبه ا ادياعت ديدر حد شد% 4/0 در حد متوسط و

 منظور تعيين ميـزان  نيز به) 1384سال ( در شهر الركه  يا در مطالعه
اين شهر  هاي نت كافي از كنندگان اينترنت بر روي استفاده به اعتياد

 اديـ اعت( قرار داشـتند  نترنتيبه ا اديدر معرض اعت %5/17 انجام شد،
بودنـد   نترنـت يبـه ا  ديشـد  اديـ ار اعتچـ د% 2/2و ) نترنتيبه ا فيخف

%) 76( مـورد پـژوهش   يهـا  نمونه تياكثردر مطالعه حاضر، . )13(
كـه بيشـتر در جـنس     مطلـوب بودنـد   سالمت عمـومي سطح داراي 

اسـت   عتقـد م Lapsley .مؤنث و دانشجويان بومي مشـاهده گرديـد  
از خـانواده،   يبا دور يبومريغ انيدانشجو يدر دانشگاه برا رشيپذ

مجـدد بـا    يمتضـمن سـازگار   بـوده كـه  همـراه   انيدوستان و آشـنا 
باشد و ممكن است وضـعيت   مي ديجد يحاصله در زندگ راتييتغ

در اين رابطه نتـايج  ). 14(سالمت عمومي فرد را نيز به خطر اندازد 
مطالعه  .)15-17(هش حاضر همخواني داشت ساير مطالعات با پژو
 اسـتفاده از اينترنـت   عتاعتياد به اينترنت و سـا حاضر نشان داد بين 
داري وجود ندارد و بيشـترين زمـان اسـتفاده از     ارتباط آماري معني

زمانهـاي متغيـر در گـروه     درساعت در طـول هفتـه و    1-4اينترنت 
سـال  (همكـارانش  تحقيق ويزشفر و  در. كاربران خفيف بوده است

ــه  ) 1384 ــه ب ــز ك ــزان   ني ــين مي ــور تعي ــاد منظ ــه اعتي ــت ب  در اينترن
شـهر الر انجـام شـد، مشـخص      هـاي  نـت  ازكـافي  كننـدگان  استفاده

گرديد بين زمان استفاده از اينترنت و اعتيـاد بـه آن ارتبـاط وجـود     
از  ريـ متغ يدر زمانها ايها و  كه شب كه در كاربراني طوري دارد، به

كـه   ياز كسـان  شيبـ  يدار يطور معنـ  به ؛ كردند يتفاده منت اسنتريا
بـه   اديـ احتمـال اعت كردنـد،     ياستفاده مـ  نترنتيطبق برنامه منظم از ا

  .)13(وجود داشت  نترنتيا
 

  گيري نتيجه
 اينترنتـي  اعتياد پديده به دارد آن جاي مطالعه، اين نتايج به توجه با
 و نسـل جـوان   رگريبـانگي  اغلـب  كـه  معضل سـالمتي  يك عنوان به

كـه   مسئولين دانشگاه شود، و جدي توجه باشد مي جامعه ساز آينده
سـازي   در زمينـه فرهنـگ   باشـند  متولي امر سالمت دانشـجويان مـي  

ــجويان     ــت در دانش ــتفاده از اينترن ــحيح اس ــوزش ص ــب و آم مناس
  .ريزي نمايند برنامه
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