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  .14-21 صفحات: 1 شماره ،13 دوره ،1396 بهار ايران؛ اپيدميولوژي تخصصي مجله

  يپژوهش مقاله

اپيدميولوژي، علوم باليني و هاي  گروهآموختگان  دانشجويان و دانش در نترنتيا به ادياعت شيوع يبررس

  : مطالعه مقطعيرانيا در علوم پايه

  4، احسان مصطفوي3ه خواجه كاظمي، راضي2، فهيمه باقري اميري1امين دوستي ايراني

  ، ايرانو بخش اپيدميولوژي انستيتو پاستور ايران، تهران همداندانشگاه علوم پزشكي  اپيدميولوژي گروه، استاديار اپيدميولوژي 1
  ، ايرانانستيتو پاستور ايران، تهرانو آمار زيستي پيدميولوژي و بخش اتهران  مركز تحقيقات بيماري هاي كليوي و مجاري ادراري، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،، اپيدميولوژيست 2

  ، كرمان، ايرنسازي در سالمت، پژوهشكده آينده پژوهي در سالمت، دانشگاه علوم پزشكي كرمان ركز تحقيقات مدل، مدكتري تخصصي پژوهشي محوردانشجوي  3
  ، ايرانانستيتو پاستور ايران، تهرانهاي نوپديد و بازپديد،  يقات بيماريمركز تحق و آمار زيستي، دانشيار اپيدميولوژي، بخش اپيدميولوژي 4

  ،64112121تلفن: . هاي نوپديد و بازپديد، انستيتو پاستور ايران مركز تحقيقات بيماري و آمار زيستي، بخش اپيدميولوژي، نشاني: احسان مصطفوي :نويسنده رابط

  mostafaviehsan@gmail.com :الكترونيك آدرس

 01/08/95 :پذيرش ؛06/3/95 تاريخ دريافت:

 و يريـ گ كنـاره  ،يعاطف هاي اختالل چون هم يميعال با كه ،است ياجتماع يشناخت روان اختالل ينوع نترنتيا به ادياعت مقدمه و اهداف:

 و آورد يمـ  وجود به كار محل در افراد يبرا را يمهم يامدهايپ اختالل نيا ن،يا بر عالوه. است همراه ياجتماع هاي رابطه يختگيگس هم از

  .بود يپزشك علوم يدانشگاه هاي گروه در نترنتيا به ادياعت تيوضع يبررس ،مطالعه نيا هدف. گذارد يم يمنف اثر هم افراد ييكارا بر

و  ،يولوژيدميـ اپ هـاي  كنگره هيحاش در 1392 مهرماه تا ماه بهشتيارد يزمان فاصله در كه بود يمقطع مطالعه كي مطالعه نيا روش كار:

 هـاي  رشـته  آموختگـان  دانـش  و انيدانشـجو  شامل يبررس مورد هاي نمونه. شد انجام كودكان هاي بيماري و يشناس كروبيمهمايش هاي 

 يبررسـ  يبرا Young نترنتيا به ادياعت سشنامهپر. بودند كشور سراسر يپزشك علوم هاي دانشگاه از هيپا علوم و ينيبال علوم ،يولوژيدمياپ

  .شد استفاده نترنتيا به ادياعت تيوضع

)  اريمع انحراف( يسن نيانگيم. كردند شركت هيپا علوم و ينيبال علوم ،يولوژيدمياپ يتخصص يها گروه از نفر 131 مطالعه نيا در :ها يافته

درصـد:   95 نـان ياطم فاصـله ( درصـد  83/61 بيـ ترت به متوسط و فيخف رنتنتيا به ادياعت نسبت. بود سال) 4/8( 1/36 كنندگان شركت

 نترنـت يا به ديشد ادياعت از كنندگان شركت از كدام چيه. بود )35/18-56/33: درصد 95نانياطم فاصله( درصد 95/26 و )26/70-53/40

  .دبرن ينم رنج

 مبتال متوسط و فيخف ادياعت به مطالعه مورد افراد از ييباال نسبت ا، امنشد مشاهده نترنتيا به ديشد ادياعت مطالعه نيا در گيري: نتيجه

 اقـدامات  يبرا يزري برنامه نيبنابرا. دارند قرار نترنتيا به ادياعت ديشد فرم به ابتال خطر معرض در افراد از ييباال سهم وجود، نيا با. بودند

  .درس يم نظر به يضرور يدانشگاه هاي گروه در نترنتيا به ادياعت از رانهيشگيپ

  يولوژيدمياپ ران،يا وع،يش انگ،ي نترنت،يا به ادياعت: كليدي واژگان

  مقدمه

 محسوب جهان در تمدن هاي يژگيو از يكي نترنتيا امروزه

 2015 ژوئن تا ايدن سراسر در نترنتيا كاربران تعداد. شود يم

 بيضر اساس، نيا بر و است شده گزارش نفر ارديليم 3/3 حدود

 به ورود اگرچه). 1( است تيجمع درصد 45 ايدن در نترنتيا نفوذ

 شيافزا و سهولت جمله از ياديز ييايمزا با همراه نترنتيا يايدن

 به خود با زين يعوارض اما است، اطالعات به يدسترس در سرعت

 به ادياعت نترنت،يا از استفاده عوارض از يكي. است داشته همراه

 بر ييتوانا عدم و آوري فن نيا از از بيآس استفاده با كه است، آن

 يناراحت اي اختالل به منجر و شده جاديا آن از استفاده كنترل

 اختالل ينوع نترنتيا به ادياعت). 3،2( شود يم فرد يبرا

 هاي اختالل چون هم يميعال با كه است ياجتماع يشناخت روان

 ههمرا ياجتماع هاي رابطه يختگيگس هم از و يريگ كناره ،يعاطف

 ،يافسردگ اضطراب، استرس، با نترنتيا به ادياعت نيب. است

 و مثبت يهمبستگ يشپري روان و يمرض ترس ،يپرخاشگر

 و يشخص مشكالت جز به). 4( است شده دهيد داري يمعن

 رفتار نيا دارد، همراه به نترنتيا به ادياعت كه ياجتماع يامدهايپ

 و آورد يم وجود به افراد يبرا كار محل در را يمهم يامدهايپ

). 5( باشد داشته يمنف ريتأث هم افراد ييكارا بر است ممكن
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 15/ي مقطع مطالعه: رانيا در هيپا علوم و ينيبال علوم ،يولوژيدمياپ يها گروه گانآموخت دانش و انيدانشجو در نترنتيا به ادياعت وعيش يبررس

 از استفاده ن،يآنال هاي يباز از استفاده كه اند داده نشان ها همطالع

 عدم ،ياجتماع تيحما عدم مرد، جنس ،ياجتماع هاي شبكه

 بودن يعصب و يروان و يروح مشكالت فرزندان، از نيوالد مراقبت

  ). 6-8( دهند يم شيافزا را نترنتيا هب ادياعت خطر

 است؛ وابسته نترنتيا به ها شغل از برخي در افراد تيفعال

 يسخت به ها آن  تيفعال ادامه نترنتيا از استفاده بدون كه يطور هب

 علوم هاي رشته پژوهشگران. ستين ريپذ امكان يحت اي شده انجام

 چون هم هايي تيفعال يبرا پژوهشگران ريسا چون هم يپزشك

 با ارتباط ،ها همقال انتشار ك،يالكترون يعلم منابع به يدسترس

 يتخصص رشته در روز به دانش كسب و يالملل نيب و يعلم مجامع

 استفاده نيا. هستند نترنتيا از مستمر استفاده ازمندين خود

 شود نترنتيا به ادياعت باعث مستعد، افراد در است ممكن مستمر

  ).9( باشد داشته يمنف ريتأث زين افراد يشغل هاي تيفعال در و

 آموزان دانش در درصد 8/3 ران،يا در نترنتيا به ادياعت وعيش

 در درصد 8/22 و يپزشك انيدانشجو در درصد 8/10 ،يرستانيدب

 است شده گزارش يعموم تيجمع در نترنتيا كاربران

 در نترنتيا نفوذ بيضر نترنت،يا يجهان آمار تيسا در). 11،10،8(

 به رو روند به توجه با). 12( است شده گزارش درصد 2/57 رانيا

 شيافزا احتمال آن كاربران شيافزا و نترنتيا نفوذ بيضر شيافزا

  .دارد وجود رانيا در نترنتيا به ادياعت وعيش

 وعيش يبررس به كه اي مطالعه شده، انجام يجستجوها اساس بر

 به يپزشك علوم مختلف هاي گروه تيجمع در نترنتيا به ادياعت

. نشد افتي ؛باشد پرداخته ها دانشگاه يعلم أتيه ياعضا ژهيو

 نترنتيا به ادياعت سطوح وعيش برآورد مطالعه نيا ياجرا از هدف

  .بود رانيا در يپزشك علوم گروه سه در

  روش كار

 يزمان فاصله در كه بود يمقطع مطالعه كي مطالعه نيا

  كنگرههفتمين  هيحاش در 1392 ماه مهر تا بهشتيارد

 ،)، ياسوج1392 بهشتيارد 24- 26( ايران يولوژيدمياپ

 وريشهر 6-8( يشناس كروبيمالمللي  همين كنگره بينچهارد

 المللي وپنجمين همايش ساالنه بين بيست و) ، تهران1392

 و يازدهمين مايش ملي پرستاري كودكان كودكان هاي بيماري

 روش به يرگي نمونه. است شده انجام) ، تهران1392 مهر 22-18(

 شامل يبررس مورد هاي نمونه و شد انجام دسترس در يرگي نمونه

 ينيبال علوم ،يولوژيدمياپ هاي رشته آموختگان دانش و انيدانشجو

 يبرا. بودند كشور سراسر يپزشك علوم هاي دانشگاه از هيپا علوم و

 علوم و ينيبال يها رشته آموختگان دانش و انيدانشجو انتخاب

 توسط 92 سال در كه ييها كنگره يتمام فهرست ه،يپا

 انيم از و شدند استخراج ؛شد برگزار يپزشك علوم هاي دانشگاه

 علوم گروه از شناسي كروبيمالمللي  بين كنگرهچهاردهمين  ها آن

 هاي بيماري المللي وپنجمين همايش ساالنه بين بيست و هيپا

 علوم گروه ازان مايش ملي پرستاري كودكهو يازدهمين  كودكان

 پرسشنامه 45 متوسط طور هب كنگره هر در. شدند انتخاب ينيبال

 ها پرسشنامه از يبخش بود ممكن كه نيا به توجه با. شد عيتوز

ياد  تعداد به زين درصد 5 ؛شوند ليتكم ناقص اي نشوند داده عودت

  .دش عيتوز پرسشنامه 142 مجموع در و شد اضافه شده

 نترنتيا به ادياعت پرسشنامه مطالعه، نيا در استفاده مورد ابزار

Young پرسشنامه. شد ليتكم فايا- خود روش به كه ،)13( بود 

 استفاده به مربوط اطالعات ك،يدموگراف مشخصات بخش 3 شامل

 نترنتيا به ادياعت تست. بود نترنتيا به ادياعت تست و نترنتيا از

 اسيمق اساس بر آن االتؤس كه بود الؤس 20 شامل پرسشنامه

) شهيهم و اغلب ،يگاهگاه ندرت، به هرگز،( اي نهيگز پنج كرتيل

 مطالعات در پرسشنامه نيا يفارس نسخه ييايپا و ييروا. بودند

 يبرا كرونباخ يآلفا بيضر. بود شده يبررس رانيا در شده انجام

  ).11( بود شده برآورد 7/0 پرسشنامه نيا

 هاي كنگره هيحاش در كننده هماهنگ كي توسط ها پرسشنامه

 خصوص در حيتوض از پس كننده هماهنگ. شد عيتوز ياد شده

 عيتوز به نسبت دهنده پاسخ تيرضا كسب و مطالعه اهداف

  .نمود اقدام ها پرسشنامه

(هرگز، به تايي  5ليكرت  هاي الؤسهاي  گزينهروش آناليز: 

اري ذگبه ترتيب نمره  5تا  1ندرت، گاهگاهي، اغلب و هميشه) از 

و بر نمره محاسبه شد  100ند. نمره كل اعتياد به اينترنت از شد

تعيين سطح اعتياد به اينترنت و  براي Youngاساس پرسشنامه 

برآورد نسبت مبتاليان به آن در هر سطح، نمره اعتياد به اينترنت 

عدم  -1 بندي شد: سطح طبقه 4در مطالعه به  كنندگان شركت

 - 3 ؛)31-49 خفيف (نمره -2 ؛)0-30اعتياد به اينترنت (نمره 

  .)13() 80-100 شديد (نمره - 4) و 50-79 متوسط (نمره

 11نسخه  Stataافزار  ها با استفاده از نرم تجزيه و تحليل داده

در مقايسه ميانگين نمره اعتياد به اينترنت  برايانجام گرفت. 

استفاده  tآزمون و  ANOVAهاي مختلف تخصصي از آزمون  گروه

كاي براي براي بررسي اختالف سطوح مربع چنين آزمون  شد. هم

  هاي مختلف استفاده شد و اعتياد به اينترنت در گروه

 P-value داري در نظر گرفته  به عنوان سطح معني 05/0از  تر كم

   شد.
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  دوستي ايراني و همكاران/ 16

  يافته ها

 و ليتكم پرسشنامه 131 شده، عيوزت پرسشنامه 142 انيم از

 25/92 را پرسشنامه ليتكم در مشاركت نسبت كه شد بازگردانده

 از نفر 131 يرو حاضر مطالعه نيبنابرا. كند يم برآورد درصد

 انجام هيپا علوم و ينيبال علوم ،يولوژيدمياپ يتخصص هاي گروه

) 4/8( 1/36 كنندگان شركت) اريمع انحراف( يسن نيانگيم. شد

 ينيبال علوم گروه نفر، 43 يولوژيدمياپ گروه از. بود سال

 پزشكان و زنان كودكان، عروق، و قلب يتخصص يها رشته(

 ،يوتكنولوژيب هاي رشته( هيپا علوم گروه و نفر 45) يعموم

 عيصنا و يشناس روسيو ،يولوژيزيف ،يشناس انگل ،يولوژيكروبيم

 از يمين از شيب. نمودند شركت مطالعهاين  در نفر 43) ييغذا

 درصد 1/63. بودند مرد) درصد 76/54( كنندگان شركت

 عنوان به زين ها آن درصد 9/33 و بودند متأهل كنندگان شركت

  .)1شماره  جدول( بودند تيفعال به مشغول يعلم أتيه عضو

 در 100 از نترنتيا به ادياعت نمره) اريمع انحراف( نيانگيم

 انحراف( نيانگيم بود) 42/10( 88/42 مطالعه نيا كنندگان شركت

 ،يولوژيدمياپ يتخصص هاي گروه در نترنتيا به ادياعت نمره) اريمع

 47/40 ،)75/10( 91/43 برابر بيترت به هيپا علوم و ينيبال علوم

آماري  اختالف و آمد دست هب) 28/10( 37/44 و) 03/10(

   ).P=157/0( نشد مشاهده مختلف هاي گروه انيم داري يمعن

 يدار يمعن طور هب مردان در نترنتيا به ادياعت نمره نيگانيم

 در ادياعت نمره نيانگيم سهيمقا). P=028/0( بود زنان از تر بيش

 يدار يمعنآماري  تفاوت هلأت وضع و يالتيتحص ،يسن هاي گروه

 درصد 4/91 يكل طور هب ).2 شماره جدول( نداد نشان را

 كار، محل در شده يپرس يروزها( يعاد يروزها در كنندگان شركت

 به يدسترس. داشتند يدسترس نترنتيا به) خوابگاه و دانشگاه

 و ينيبال علوم ،يولوژيدمياپ هاي گروه در يعاد يروزها در نترنتيا

 عتپرسر نترنتيا .بود درصد 93 و 4/95 ،1/86 بيترت به هيپا علوم

)ADSL( (Asymmetric Digital Subscriber Line) نيپركاربردتر 

 انيم در) درصد 42/95( استفاده مورد نترنتيا عنو

 اي منزل در كنندگان شركت تر بيش كه بود كنندگان شركت

 استفاده نترنتيا نوع نيا از ليتحص اي كار محل و خوابگاه

 و يعلم هاي تيسا از استفاده كنندگان شركت تر بيش .كردند يم

 ليدال عنوان به را كيالكترون پست از استفاده و يعلم يجستجو

 از يمين از شيب. بودند كرده گزارش نترنتيا از استفاده عمده

 نترنتيا از استفاده ليدل عنوان هب را اخبار مرور كنندگان شركت

 5 متوسط طور هب كنندگان شركت از كدام هر. بودند كرده انيب

 در ها ستيولوژيدمياپ. كردند يم استفاده نترنتيا از روز در ساعت

 و روز طول در يتر بيش هاي تساع گريد وهگر دو با سهيمقا

 كردند يم استفاده نترنتيا از هفته طول در يتر بيش يروزها

   ).3 شماره جدول(

 نترنتيا به ادياعتسطح  اساس بر مطالعه نيا در كنندگان شركت

 ادياعت ،)درصد 21/12( نترنتيا به ادياعت عدم شامل گروه 3 به

) درصد 95/25( طمتوس ادياعت و) درصد 83/61( فيخف

اعتياد شديد به  از كنندگان شركت از كدام چيه. شدند بندي طبقه

  ).4 شماره (جدول .نددبر اينترنت رنج نمي

  هاي مختلف تخصصي به تفكيك گروه كنندگان شركتافيك دموگر هاي ويژگيتوزيع -  1 شماره جدول

  ) تعداد (%)( هاي مورد بررسي گروه  متغير

  اپيدميولوژي
)43n=(  

  علوم باليني
)45n=(  

 علوم پايه

)43n=(  
        جنس

  )2/44( 19  )0/60( 27  )2/30( 13  زن
  )8/55( 24  )0/40( 18  )8/69( 30  مرد

        آخرين مدرك تحصيلي

  )5/59( 25  )3/33( 15  )5/39( 17  كارشناسي ارشد

  )5/40( 17  )7/66( 30  )5/60( 26  دكتراي تخصصي

        شغل

  )6/25( 11  )20( 9  )2/51( 22  علميهيأت عضو 

  )2/30( 13  )3/33( 15  )6/18( 8  كارمند

  )9/27( 12  )3/13( 6  )2/30( 13  دانشجو

  )9/13( 6  )4/4( 2  )0(0  بيكار

  )3/2( 1  )9/28( 13  )0(0  نامشخص

        تأهلوضع 

  )9/42( 18  )7/66( 30  )1/79( 34  متاهل
  )1/57( 24  )3/33( 15  )9/20( 9  مجرد

  )8/7( 1/32  )9/8( 5/38  )1/7( 7/37  ميانگين سن (انحراف معيار)
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 17/ي مقطع مطالعه: رانيا در هيپا علوم و ينيبال علوم ،يولوژيدمياپ يها گروه گانآموخت دانش و انيدانشجو در نترنتيا به ادياعت وعيش يبررس

  كنندگان شركتمقايسه ميانگين نمره اعتياد به اينترنت در  -2 شماره جدول

  P-value  )ميانگين (انحراف معيار  تعداد (%)  متغير

        جنس

  028/0  68/40) 97/9(  52) 04/45(  زن

  68/44) 51/10  72) 96/54(   مرد

        يسن روهگ

≥29   )62/24 (32  )11/12 (09/43  99/0  

39-30   )54/41 (54  )55/10 (87/42  

49-40   )69/27 (36  )84/8 (45/42  

50≥  )15/6 (8  )46/11 (63/43  

        التيتحص

  94/0  81/42) 88/10(  57) 85/43(   كارشناسي ارشد

  68/42) 97/9(  73) 15/56(   دكتري

        تأهل وضع

  21/0  01/42) 14/10(  82) 08/62(  متأهل

  39/44) 92/10(  48) 92/36(  مجرد

        رشته

  16/0  37/44) 28/10(  43) 82/32(   علوم پايه

  47/40) 03/10(  45) 35/34(  علوم باليني

  91/43) 75/10(  43) 82/32(  اپيدميولوژي

  

  هاي مختلف تخصصي ستفاده از اينترنت به تفكيك گروهاطالعات مربوط به ا - 3 شماره جدول

  جمع   هاي مورد بررسي گروه  

   P-value  علوم پايه (%)  علوم باليني (%)  اپيدميولوژي (%)

    دسترسي به اينترنت در روزهاي عادي (در منزل يا خوابگاه)

  118  275/0  )0/93( 40  )4/95( 41  )1/86( 37  بله

  9  )0/7( 3  )6/4( 2  )9/13( 6  خير

    ده در منزل يا خوابگاه نوع اينترنت مورد استفا

  ADSL  41 )4/95(  42 )3/93(  42 )7/97(  561/0  125اينترنت پرسرعت 

  Dial-up  0  1 )2/2(  1 )3/2(  2اينترنت 

  4  0  )5/4( 2  )6/4( 2 اينترنت تلفن همراه

    نوع اينترنت مورد استفاده در محل كار يا تحصيل 

  ADSL  38 )7/92(  29 )3/85(  34 )4/89(  229/0  101اينترنت پرسرعت 

  Dial-up  3 )3/7(  1 )9/2(  2 )3/5(  6اينترنت 

  6  )3/5( 2  )8/11( 4  0 اينترنت تلفن همراه

    اي) ف استفاده از اينترنت (چند گزينهاهدا

  116  072/0  )7/83( 36  )4/84( 38  )7/97( 42  هاي علمي تخصصي و جستجوي علمي استفاده از سايت

  106  127/0  )4/74( 32  )8/77( 35  )7/90( 39  استفاده از پست الكترونيك

  73  348/0  )2/51( 22  )4/64( 29  )2/51( 22  مرور اخبار

  44  187/0  )2/30( 13  )7/26( 12  )2/44( 19  پرداخت قبوض

  31  502/0  )6/25( 11  )8/17( 8  )9/27( 12  خريد آنالين

  16  022/0  )3/23( 10  )9/8( 4  )6/4( 2  دانلود فيلم و موسيقي

  18  866/0  )9/13( 6  )6/15( 7  )6/11( 5  گو و چتگفت

  2  125/0  )6/4( 2  0  0  هاي اينترنتي بازي

  21  837/0  )6/18( 8  )6/15( 7  )9/13( 6  ساير

    اي) ل استفاده از اينترنت (چند گزينههاي معمو مكان

  100  010/0  )4/80( 35  )7/86( 39  )5/60( 26  منزل

  53  903/0  )9/41( 18  )8/37( 17  )9/41( 18  محل كار
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  دوستي ايراني و همكاران/ 18

  46  003/0  )8/48( 21  )6/15( 7  )9/41( 18  دانشگاه

  1  357/0  )3/2( 1  0  0  نت كافي

    متوسط ساعات آنالين بودن در روز 

  )14/5( 42/5  052/0  )1/5( 1/5  )7/5( 2/4  )3/4( 9/6  ميانگين (انحراف معيار)

    متوسط روزهاي آنالين بودن در هفته 

  )58/1( 69/5  042/0  )4/1( 8/5  )8/1( 2/5  )4/1( 0/6  ميانگين (انحراف معيار)

  

  شيوع اعتياد به اينترنت به تفكيك سطوح اعتياد به اينترنت -4 شماره جدول

 نترنتيا به ادياعت عدم  متغير

  )%95 نانياطم فاصله 95(

 فاصله( فيخف ادياعت

  )%95 نانياطم

 فاصله( متوسط ادياعت

  )%95 نانياطم

  )%95 نانيماط فاصله( شديد ادياعت

  جنس

  0  34/20) 88/9-80/30(  41/64) 97/51-84/76(  25/15) 91/5-59/24(  زن

  0  56/30) 74/19-37/41(  72/59) 21/48-24/71(  72/9) 77/2-68/16(  مرد

  يسن گروه

  0  88/26) 74/17-03/36(  29/61) 24/51-34/71(  83/11) 17/5-49/18(  سال 40<

  0  32/24) 18/10-47/38(  16/62) 17/46-15/78(  51/13) 24/2-79/24(  سال 40≥

  التيتحص

  0  56/24) 18/13-94/35(  67/66) 20/54-13/79(  77/8) 29/1-25/16(  ارشد يكارشناس

  0  03/26) 80/15-26/36(  90/58) 43/47-38/70(  07/15) 73/6-41/23(  يدكتر

  تأهل وضع

  0  95/21) 85/12-05/31(  41/63) 83/52-00/74(  63/14) 86/6-40/22(  متأهل

  0  33/33) 73/19-94/46(  33/58) 11/44-56/72(  33/8) 36/0-31/16(  مجرد

  يكار نهيزم

  0  56/32) 25/18-86/46(  79/62) 04/48-55/77(  65/4) 78/1-08/11(  هيپا علوم

  0  78/17) 37/6-18/29(  00/60) 39/45-61/74(  22/22) 82/9-62/34(  ينيبال علوم

  0  91/27) 21/14-60/41(  79/62) 04/48-55/77(  30/9) 44/0-17/18(  يولوژيدمياپ

  0  95/26) 35/18-56/33(  83/61) 53/40-26/70(  21/12) 53/6-90/17(  كل

  

  بحث

 از كنندگان شركت تر بيش كه دهد يم نشان آمده دست هب جينتا

 در فيخف ادياعت نسبت. برند يم رنج نترنتيا به فيخف ادياعت

 هر ؛بود ينيبال علوم از تر بيش يولوژيدمياپ و هيپا علوم هاي گروه

 كه يافراد كه ييجا آن از. نبود دار يمعن يآمار نظر از اختالف چند

 يعلم أتيه ياعضا معموالً ؛كنند يم شركت يعلم هاي كنگره در

 تر بيش خويش كار تيماه ليدل به ،هستند پژوهشگر اي ها دانشگاه

 به ادياعت نسبت است ممكن نيبنابرا ؛كنند يم استفاده نترنتيا از

 الزم نيبنابرا. باشد شده برآورد تر بيش ها گروه نيا در نترنتيا

 كشور يپزشك علوم دانشگاه چند از يمنتخب در طرح نيا است

 به نسبت را يتر بيش هاي تساع ها ستيولوژيدمياپ. شود اجرا

 يروزها نيچن هم و روز طول در هيپا علوم و ينيبال علوم يها گروه

 نيا. دادند يم اختصاص نترنتيا به هفته طول در را يتر بيش

 هاي رشته كار تر بيش كه نيا ليدل به رسد يم نظر به يعيطب جهينت

 مارانيب نيبال در ينيبال علوم هاي رشته و شگاهيآزما در هيپا علوم

 ازين خويش كار تيماه ليدل به ها ستيولوژيدمياپ ، امااست

 سهيمقا. دارند انهيرا از استفاده نيچن هم و نترنتيا به يتر بيش

 از يدار يمعن طور به مردان كه داد نشان نترنتيا به ادياعت نمره

  ها همطالع ريسا در. ندبود برخوردار زنان به نسبت يباالتر ادياعت

 به ادياعت يبرا خطر عامل كي عنوان به مرد جنسنيز ) 16،15،7(

 به ادياعت نمره تر بيش شيافزا ليدل. است شده داده نشان نترنتيا

 به شانيا تر بيش عالقه به مربوط است ممكن مردان در نترنتيا

 از استفاده و نترنتيا قيطر از اخبار مرور ن،يآنال هاي يباز

  . باشد ياجتماع هاي شبكه

 از پس و فيخف ادياعت از كنندگان شركت تر بيش مطالعهاين  در
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 19/ي مقطع مطالعه: رانيا در هيپا علوم و ينيبال علوم ،يولوژيدمياپ يها گروه گانآموخت دانش و انيدانشجو در نترنتيا به ادياعت وعيش يبررس

 اريبس سهم. بردند يم نجر متوسط ادياعت از سوم كي از تر كم آن

 نيا. گرفتند قرار نترنتيا به ادياعت عدم گروه در افراد از يكم

 در متوسط و فيخف ادياعت به انيمبتال كه دارد وجود امكان

 افراد نيا كه چرا باشند، ديشد ادياعت يبرا يباالتر خطر معرض

 استفاده نترنتيا از روز طول در يتر بيش زمان مدت معموالً

 تحت را افراد نيا يزندگ هاي جنبه ريسا تواند يم كه ،دكنن يم

 ادياعت مطالعه نيا در يبررس مورد يها گروه در. دهد قرار ريثأت

 تيماه رسد يم نظر هب. نداشت وجود نترنتيا به ديشد

 از يمورد كه است شده سبب مطالعه نيا در كنندگان شركت

 كه نيا ليلد به. باشد نداشته وجود نترنتيا به ديشد ادياعت

 التيتحص از كه بودند يدانشگاه يافراد كنندگان شركت

 ليدل به افراد نيا. بودند برخوردار باالتر و ارشد يكارشناس

 انجام ،)يعلم تأيه ياعضا يبرا( سيتدر مانند يكار هاي مشغله

 و يدرمان و) هيپا علوم گروه يبرا( يشگاهيآزما يكارها دادن

 به را يتر بيش زمان توانند ينم) ينيبال علوم گروه يبرا( ينيبال

 نيا باالتر التيتحص عالوه هب. دهند اختصاص نترنتيا از استفاده

 يآگاه از گروه نيا كه شود يم سبب يعاد تيجمع به نسبت افراد

  .باشند برخوردار آن عوارض و نترنتيا به ادياعت به نسبت يباالتر

 هاي اين فتهيا نترنتيا به ديشد ادياعت مشاهده عدم نظر از

 در الميا هاي دانشگاه انيدانشجو يرو كه يگريد مطالعه با مطالعه

 ؛بود شده انجام پرسشنامه نيهم از استفاده با 1393 سال

 متوسط ادياعت و 6/39 فيخف ادياعت وعيش ، اماداشت يخوان هم

 نترنتيا به ادياعت تر بيش وعيش). 17( بود شده گزارش درصد 1/4

 شغل ليدل به است ممكن الميا مطالعه به سبتن يفعل مطالعه در

 افراد شغل كه چرا ؛باشد يفعل مطالعه در يبررس مورد افراد

. است وابسته نترنتيا به تر بيش مطالعهاين  در كننده شركت

اين پژوهش  در نترنتيا به متوسط و فيخف ادياعت نسبت برآورد

 با انهندوست در كه بود يگريد مطالعه يبرآوردها از تر بيش

 به كه. بود شده اجرا انيدانشجو يرو Young پرسشنامه از استفاده

 درصد 8 و 34 را متوسط و فيخف نترنتيا به ادياعت وعيش بيترت

 مطالعه با مطالعهاين  جينتا نيچن هم). 18( بود كرده گزارش

 استان نور اميپ دانشگاه انيدانشجو يرو رانيا در كه يگريد

 ادياعت وعيش كه دارد يخوان هم زين ؛است شده انجام سمنان

  ). 19( بود كرده برآورد درصد 8/23 را نترنتيا به متوسط

 يپزشك علوم دانشگاه 3 انيدانشجو يرو كه اي مطالعه در

 9/2 شد، انجام 1391 سال در يبهشت ديشه و لياردب كرمانشاه،

 يرو كه يگريد مطالعه). 20( بودند معتاد نترنتيا به ها آن درصد

 1391 سال در مشهد يپزشك علوم دانشگاه يپزشك انيجودانش

 معتاد نترنتيا به ها آن درصد 2/5 كه داد نشان زين ؛شد انجام

 اساس بر. نبود راستا هم مطالعه هاي اين يافته با كه ،)21( بودند

 نترنتيا به ادياعت يبررس به كه اي مطالعه شده، انجام يجستجوها

  . نشد افتي ؛باشد پرداخته ها گاهدانش يعلم تأيه ياعضا انيم در

 اد،ياعت عدم( نترنتيا به ادياعت وضع نظر از مطالعه نيا در

 نيب داري يمعنآماري  اختالف) متوسط ادياعت و فيخف ادياعت

. نشد مشاهده يولوژيدمياپ و ينيبال علوم ه،يپا علوم هاي گروه

 گروه 3 نيا در نترنتيا به ادياعت وضع اختالف عدم است ممكن

 بر. باشد ها گروه نيا در نترنتيا از استفاده اهداف شباهت از يناش

 هر در كنندگان شركت از ييباال سهم مطالعه نيا هاي يافته اساس

 از استفاده و يتخصص يعلم يجستجو منظور به نترنتيا از گروه،

 از استفاده اهداف نظر از و كردند يم استفاده كيالكترون پست

 دانلود ن،يآنال ديخر قبوض، پرداخت اخبار، مرور چون هم نترنتيا

 اختالف ينترنتيا هاي يباز و چت و گوو گفت ،يقيموس و لميف

  .نشد مشاهده يبررس مورد هاي گروه نيب يدار يمعنآماري 

 نيا در كم نمونه حجم مطالعه نيا هاي تيمحدود از يكي

 3 به را آن هاي يافته ميتعم تيقابل است ممكن كه بود، مطالعه

 ليدل به گريد طرف از. دهد قرار ريتأث تحت يبررس مورد گروه

 ياد شده هاي كنگره در دسترس در يرگي نمونه روش از كه نيا

 ،كنند ينم شركت ها كنگره در كه يافراد است ممكن شد، استفاده

 كنندگان شركت با مطالعه نيا در يبررس مورد هايامديپ نظر از

 مطالعه نيا در است ممكن تخابان تورش نيبنابرا ؛باشند متفاوت

 نيب از يرگي نمونه يحت حال نيع در. باشد داشته وجود

 يها گروه كل نماينده تواند ينم زين كنگره 3 در كنندگان شركت

 ارچوبهچ با مشابه هاي همطالع انجام. باشد كشور در هدف

 برآورد تواند يم تر بيش نمونه اندازه با و يتصادف يرگي نمونه

  .دينما هيارا يبررس مورد هاي شاخص از تري قيدق

 به افراد است ممكن كه است نيا مطالعه نيا گريد تيمحدود

. باشند نداده پاسخ يدرست به نترنتيا به ادياعت سنجش االتؤس

اين  در نترنتيا به ادياعت وعيش كردن برآورد كم احتمال نيبنابرا

اين  در شده بيان هاي تيمحدود به توجه با. دارد وجود مطالعه

 هاي گروه در يتر بيش هاي همطالع شود مي شنهاديپ ،مطالعه

 انجام تر بيش نمونه اندازه با يپزشك علوم يها دانشگاه مختلف

  .شود

  گيري نتيجه

 افراد در نترنتيا به ديشد ادياعت ،مطالعهاين  در يكل طور هب

 مطالعه مورد افراد از ييباال نسبت ، امانشد مشاهده مطالعه مورد
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 از ييباال سهم نيبنابرا. بودند مبتال متوسط و فيخف ادياعت هب

 قرار نترنتيا به ادياعت ديشد فرم به ابتال خطر معرض در افراد

 يدانشگاه جامعه در نترنتيا به ادياعت كه نيا به توجه با. دارند

 و ها آن يعلم هاي تيفعال افراد، يرو ينامطلوب هايرثا تواند يم

 ؛باشد داشته يعلم أتيه ياعضا آموزش تحت انيدانشجو يحت

 در ژهيو به نترنتيا به ادياعت دهيپد به نوالؤمس است الزم

 يزري برنامه رانهيشگيپ اقدامات يبرا و داشته توجه ها دانشگاه

  .باشند داشته

  تشكر و قدرداني

 جناب مانهيصم يهمكار از دانند يم الزم خود بر سندگانينو

و آمار  يولوژيدمياپ بخش كارهم ،يلياسمع صابر دكتر يآقا

 اطالعات يآور جمع مرحله در كه رانيا پاستور تويانست زيستي

  .ندينما ريتقد ؛داشتند يهمكار
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Background and Objectives: Internet addiction is a social-physiological event with emotional disturbance, 
depression, and disruption of social relationships. In addition, Internet addiction has a negative effect on the 
efficacy of the affected people. The aim of this study was to determine the prevalence of Internet addiction in 
students and graduates of medical sciences. 

Methods: This cross-sectional study was conducted on the sideline of epidemiology, microbiology and pediatric 
diseases congresses from May to October 2013. The participants included the students and graduates of 
epidemiology, clinical sciences, and other basic sciences from all medical universities of throughout Iran. The 
Young’s addiction questionnaire was used to assess Internet addiction. 

Results: One hundred and thirty one students and graduates with a mean age 36.1 (±8.4) years participated in 
this study. The prevalence of mild and moderate Internet addiction was 61.83% (95% CI: 40.53, 70.26) and 
26.95% (95% CI: 26.95, 33.56), respectively. None of the participants suffered from severe Internet addiction. 

Conclusion: Severe Internet addiction was not observed in our study. However, a high proportion of the 
participants had mild and moderate Internet addiction. Therefore, many participants may be at risk of severe 
addiction. It seems that planning for preventive measures, especially in academic groups, is necessary. 

Keywords: Internet addiction, Young, Prevalence, Iran  

 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ir
je

.tu
m

s.
ac

.ir
 a

t 1
0:

49
 IR

D
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

un
e 

21
st

 2
01

7
Archive of SID

www.SID.ir

http://irje.tums.ac.ir/article-1-5687-fa.html


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

