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 ان ینترنت در دانشجویاد به ایزان اعتیم یبررس

 یراع یمهد، یجواد وطن

 

 ده:کیچ

اخیر توجه پژوهشگران را در  یها سالمقدمه: اعتیاد به اینترنت به عنوان شکل جدیدی از اعتیاد در 

های علمی دیگر به خود جلب کرده است.  شناسی و حوزه جامعه، اجتماعی پزشکی، روان شناسی ٔحوزه

ن شیوع و شدت اعتیاد به اینترنت در دانشجویان مراجعه کننده به ییحاضر با هدف تع ٔمطالعه

 شهرستان شاهرود و دامغان و برخی عوامل مرتبط با آن طراحی شده است. یها نت یافک

ه از کـ نفـر بـود    394 یمقطعـی و حجـم نمونـه انتخـاب     مطالعـه  یـک پژوهش حاضـر   ها: مواد و روش

 یبـرا و دامغـان انتخـاب شـدند.     های سطح شهرستان شـاهرود  دانشجویان مراجعه کننده به کافی نت

ه کـ ن صورت یاستفاده شد. بداینترنت کیمبرلی ه استاندارد اعتیاد به از پرسشناماطالعات  آوریجمع 

 یبه طور تصادف( نت از دامغان یافکنت از شاهرود و دو  یافکسه ) نت از سطح دو شهر یافک 5در ابتدا 

 یپـس از جمـع آور   ها دادهنفر انتخاب شدند.  69نت به طور متوسط  یافکانتخاب شده و سپس از هر 

ه و یـ تجز رسـون یپ یب همبسـتگ یدو و ضر یاک یآمار یها آزمون کمکشده و به  spssوارد نرم افزار 

 در نظر گرفته شده است. 9519 ها لیتحله یلکدر  یدار یسطح معن .دندیل گردیتحل

درصد از آنان معتاد به اینترنت  14درصد از دانشجویان وابستگی زیاد به اینترنت و حدود  8146 ج:ینتا

 مقطع تحصیلی، (p=99119) جنسیت، (p=99219) ن وابستگی به اینترنت با رشته تحصیلییبودند. ب

(99119>p) ، تأهلوضعیت (99119>p) ،مدت آشنایی با اینترنت (99919=p )و وضعیت اشتغال 

(99119>p )ن وابستگی به اینترنت با یب یدار یوجود داشت. اما ارتباط معن یدار یمعن یارتباط آمار

ج نشان داد ین نتای. مشاهده نشد. همچن(p=7919) انیو سن دانشجو( p=8219) درآمد ماهیانه خانوار

-1519و  =99719p) که با افزایش معدل دانشجویان از میزان وابستگی به اینترنت کاسته خواهد شد

r=). 

لزوم فرهنگ سازی مناسب و ، : با توجه به شیوع باالی اعتیاد به اینترنت در دانشجویانیریگ جهینت

از اینترنت امری  مؤثربرای استفاده مناسب و  ها خانوادهمدارس و ، آموزش صحیح در سطوح دانشگاهی

 .رسد یمضروری به نظر 

 انیدانشجو، نت یکاف، نترنتیاد به ایاعت :ها واژهد یلک
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 مقدمه -1

دانشجویان را با  خصوصاًبسیاری از افراد ، اینترنت ٔگستردهتقاضای فزاینده به فناوری رایانه و نفوذ 

اختالالت بهداشت روانی و ارتباطات اجتماعی ناشی از ابتال به اعتیاد به اینترنت مواجه ساخته است. 

ابزار به حساب  نیتر اثربخشتکنولوژی اینترنت و کامپیوتر ، شاید بتوان گفت که در دنیای امروز

نه ، در حد موردنیاز از آن استفاده شود، و راهکارهای مناسب ها آموزش ارائهبه شرط اینکه با ، دیآ یم

گفت اعتیاد به اینترنت به  توان یمدر حدی که سالمت جسمانی و روانی افراد را مختل کند. بنابراین 

پزشکی ، روان شناسی ٔحوزهاخیر توجه پژوهشگران را در  یها سالاز اعتیاد در  عنوان شکل جدیدی

علمی دیگر به خود جلب کرده است و پدیده ای است که در  یها حوزهجامعه شناسی و ، اجتماعی

 یها تیجنسو بر تمام افراد و در سنین و  خورد یممختلف به چشم  یها فرهنگاغلب جوامع و 

 .(1) داشته است ریتأثمختلف 

مورد توجه قرار گرفته است و جزو  راًیاخاعتیاد به اینترنت و کامپیوتر به عنوان یک مشکل بهداشتی 

در ، در مدرسه، . این اعتیاد در همه جا حضور دارد: در خانه(2) اختالالت روانی طبقه بندی شده است

آن به اقصی نقاط جهان این  ٔدامنهرش محل کار و در مرکز خرید و با پیدایش اینترنت و توسعه و گست

 کاربردهای جدید و متنوعی پیدا کرد، در اختیار مراکز پژوهشی بود صرفاً 1991فناوری که تا سال 

(4 ،3). 

خاص و  یها یژگیوبلکه واجد ، فراوانی در زندگی روزمره بشر امروز دارد یکاربردهااینترنت نه تنها 

و ارتباط از طریق اینترنت در فرهنگ  کند یممنحصر به فردی است که جذابیت آن را صدچندان 

 ریتأثامروزی نقش فزاینده ای دارد و تکنولوژی اینترنت و کامپیوتر بر تمام افراد و در سنین مختلف 

تمام  ن ابزار درگفت تکنولوژی اینترنت وکامپیوتر به عنوان برتری توان یمگذاشته است. به جرات 

سیاست و غیره تاثیرگذار بوده است. کامپیوتر و نفوذ ، فرهنگ، تعلیم و تربیت، تجاری، علمی یها حوزه

گسترده تکنولوژی اینترنت در دنیای امروز باعث شده که هر کس به نحوی با این تکنولوژی درگیر 

 .(5) شده و با آن سروکار داشته باشد

خاطر نشان کردند که استفاده مفرط از ، یلو لیس و همکارانش و لی و شانگ، کایو و همکاران، ترویر

 2992. کاپالن در سال (9، 7، 8، 6) سویی روی بهداشت روانی دانشجویان گذاشته است ریتأثاینترنت 

اعتیاد به اینترنت را چنین تعریف کرده است: نوعی استفاده از اینترنت که بتواند مشکالت 

اعتیاد به "اصطالح  نیتر جیرادرسی و یا شغلی در زندگی فرد ایجاد کند. ، اعیاجتم، روانشناختی

 .(19) کند یماین است که نوعی وابستگی رفتاری به اینترنت ایجاد  "اینترنت

را از زندگی واقعی  ها آنزیرا  گردند یماینترنت دشمن نیست اما مردم به دالیل مختلف به آن وابسته 

. از آن جا که پیشگیری بر درمان مقدم است گذارد یم ها آنمنفی بر زندگی و تاثیرات  کند یمدور 

گیر نسل جوان و آینده ساز  جای آن دارد به این پدیده به عنوان یک مشکل روانی که اغلب گریبان

فرهنگ  ها دانشگاهمدارس و ، ها خانوادهتوجه جدی مبذول گردد و از طریق آموزش در  باشد یمجامعه 
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غلط گردد. متخصصین  یها وهیشاستفاده صحیح از کامپیوتر و اینترنت و امکانات آن جایگزین 

الزم است تا در مورد مشکالت  کنند یمروانپزشکی و روانشناسی که در امر بهداشت روان فعالیت 

 نارضایتی شغلی و تحصیلی در، پرخاشگری، اضطراب، روانی ناشی از اعتیاد اینترنتی نظیر افسردگی

 .(11) میان معتادان به اینترنت آگاهی داشته باشند

با عنایت به اینکه دانشجویان با ورود به دانشگاه با تکنولوژی روز و علم کامپیوترآشنا شده و شانس 

افراطی از اینترنت احتمال  ٔاستفادهاما در صورت ، که از اینترنت استفاده کنند کنند یمبیشتری پیدا 

ن شیوع و شدت اعتیاد به ییحاضر با هدف تع ٔمطالعهلذا ، ابدی یمافزایش  ها آنابتال به اعتیاد در 

شهرستان شاهرود و برخی عوامل مرتبط با آن  یها نت یافکاینترنت در دانشجویان مراجعه کننده به 

 طراحی شده است.

ی معتاد درصد از جمعیت آنالین جهان در زمان مطالعه و 19تا  5بر اساس نتایج یانگ و همکاران 

سابقه اضطراب و نگرانی  ها آندرصد  34افسردگی و  ٔسابقه، درصد از معتادان اینترنت 54بودند. حدود 

 .(11و  19) داشتند

سطح شهر  یها دانشگاهنفر از کاربران دانشجوی  136 یها پرسشنامهطبق اطالعات استخراج شده از 

 .(11) 9 کاربر عادی اینترنت تشخیص داده شدند975 کاربر معتاد به اینترنت و 15اصفهان 

نفر  14بودند  شهر تهران یرستانیدختران دبکه  نترنتیاربر اک 435از بر طبق مطالعات انجام شده 

شهر  یرستانیدختران دبان ینترنت در میاد به ایوع اعتین نرخ شینترنت شناخته شدند. بنابرایمعتاد به ا

 .(12) باشد یمدرصد  213تهران 

 312که های شاهین شهر مشخص شد  از کاربران کافی نتنفر  189 نیطبق پژوهش انجام شده درب

ن ینترنت هستند و همچنیاد متوسط به ایاعت یدرصد دارا 1128د و یاد شدیاعت یدرصد افراد دارا

 .(13) قرار دارند یدرصد در گروه کاربران معمول 6189

ن یبنشان داد که ان دختر و پسر دانشگاه آزاد اهواز ینفر از دانشجو 399 نتایج تحقیقات دیگری بین

 نترنت رابطهیاد به ایوتر و اعتین اضطراب کامپین بیهمچن، نترنتیاد به ایو اعت یتیشخص یها یژگیو

 .(14) وجود نداشت ینترنت رابطه ایاد به این خودپنداره و اعتیوجود دارد اما ب یدار یمعن

 419ه کمشخص شد ( 1377) ارانکانجام شده توسط رمضان حسن زاده و هم یها پژوهشبر طبق 

 .(15) درصد از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی ساری اعتیاد به اینترنت داشتند

به اینترنت اعتیاد داشتند و ، درصد کاربران 39غرب تهران  2در بررسی انجام شده در ساکنان منطقه 

احساس ضعف ، اجتماعی مانند احساس بیگانگی با خود-روانی یدرجات مختلفی از رفتارها ها آنهمه 

درون گرایی و رفتار احساسی را از ، اجتماع گریزی، رفتار ناهنجار اجتماعی، و ناتوانی در انجام امور

سنی بود. این  یها گروهبسیار شدیدتر از سایر  خود نشان دادند. همچنین تمایل نوجوانان به اینترنت

رابطه در مورد افراد مجرد و دانش آموزان دبیرستانی نیز وجود داشت. اعتیاد به اینترنت در گروه سنی 
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سنی بیشتر و چندین برابر است. در کاربران معتاد شدید  یها گروهسال در مقایسه با سایر  19-15

 .(16) ه برابر کاربران عادی گزارش شده استبهره جویی از گفتگوی اینترنتی س

نفر از  199که افراد نمونه  1379انجام شده توسط ناهید خواجه موگهی در سال  ٔمطالعهبر اساس 

، مرد بودند 44زن و  56های شهر اهواز و مراکز آموزش کامپیوتر شامل  نت کاربران اینترنت در کافی

متوسط و  درصد 27، خفیف درصد 56) اینترنت را نشان دادنددرصد کاربران درجاتی از اعتیاد به  76

، خلق افسرده، خشم و کینه، . در این مطالعه دوازده ویژگی شخصیتی شامل اضطراب(درصد شدید 2

فعالیت یا جنب و ، قاطعیت، جمع گرایی، صمیمیت، آسیب پذیری از استرس، تکانشی بودن، سرم

ل آماری رگرسیون لجستیک شدند. در این تحلیل به هیجان جویی و عواطف مثبت وارد مد، جوش

فعالیت و هیجان جویی در ، تکانشی بودن، متغیر شخصیتی آسیب پذیری در برابر استرس 4ترتیب 

شخصیتی که کمترین ارتباط را با  یها یژگیوتشخیص داده شدند.  مؤثرپیش بینی اعتیاد به اینترنت 

معناداری بین اعتیاد به  ٔرابطهعواطف مثبت و قاطعیت بودند. از طرفی ، اعتیاد به اینترنت نشان دادند

 .(18) اینترنت با سنین نوجوانی و بیکار بودن به دست آمد

از ( نفر پسر 176نفر دختر و  179) دانشجو 385که ( 1377) ارانکو هم ییزا یناست ٔمطالعه یها افتهی

اربران که از نظر سالمت عمومی کنشان داد ، داشتنددانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان حضور 

نترنت یاربران معتاد به اکاما ، بودند یشتریدر معرض خطر ب یاربران عادکنترنت نسبت به یمعتاد به ا

 .(17) قرار داشتند یسانیکت یدر وضع یاز نظر جسمان یاربران عادکو 

درصد در مراجعه  212نتایج تحقیقات فاطمه ویزشفر در شهرستان الر اعتیاد به اینترنت را حدود 

در معرض اعتیاد به  ها نمونهدرصد  5118کنندگان به کافی نت در این شهرستان نشان داد. همچنین 

 .(19) اینترنت بودند

نشان داد که نرخ شیوع اعتیاد  کاربر انجام شد 244همچنین تحقیقات در استان مازندران که بر روی 

ساعت در هفته را  4114باشد و کاربران معتاد به اینترنت بطور متوسط  یدرصد م 7122به اینترنت 

ساعت در هفته را صرف گذران وقت در  9ولی کاربران غیر وابسته  کنند یمصرف گذراندن در اینترنت 

 .(29) کردند یماینترنت 

 

 روش پژوهش -2

 .انجام شده است وه مقطعییه به شکتحلیلی است -یفیتوص مطالعه یکنوع مطالعه: پژوهش حاضر 

 هـای سـطح شهرسـتان شـاهرود     کـافی نـت  ، مطالعـه  اینانجام  یپژوهش برا محیطط پژوهش: یمح

امکـان   نتیجـه ن مکان و در یپژوهش در ا واحدهایتمرکز ، محیط اینانتخاب  دلیل. باشد یمودامغان 

 .باشد یم ها نمونهشتر به یب یدسترس
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هـای سـطح    ه دانشجویان مراجعه کننده به کافی نتیجامعه پژوهش شامل کلجامعه و نمونه پژوهش: 

ه حجـم  کر است کشدند. الزم به ذ یها انتخاب م ن آنیها از ب ه نمونهکو دامغان بود  شهرستان شاهرود

 نفر بود. 394ن مطالعه یدر ا ینمونه انتخاب

 اطالعات از پرسشنامه آوریجمع  یبرا اطالعات: یاطالعات و مشخصات ابزار گردآور یروش گردآور

مـورد   یواحـدها  تأهـل ت یمیزان تحصیالت و وضع، شغل، سن، شامل: جنس یکمشخصات دموگراف)

پرسـش بـا نمـره     ه شامل بیسـت کاینترنت کیمبرلی یانگ و پرسشنامه استاندارد اعتیاد به ، (پژوهش

، وابسـتگی کـم   29کمتـر از   جمع نمراتبندی لیکرت از یک تا پنج بود استفاده شد. بدین ترتیب که 

ـ و  زیاد 69تا  49ن یجمع نمرات ب، متوسط 39تا  29ن یب دچـار   کـاربر  199تـا   89ن یجمع نمرات ب

 است. شدید ینترنتیاد ایاعت

نـت از شـاهرود و دو    یافکـ سـه  ) نت از سطح دو شهر یافک 5ن مطالعه در ابتدا یدر ا ار:کنحوه انجام 

نفـر   69نـت بـه طـور متوسـط      یافکانتخاب شده و سپس از هر  یبه طور تصادف( نت از دامغان یافک

اقـدام بـه   ، ان اهداف پژوهشیپژوهش و ب یواحدهاخود به  یانتخاب شدند. سپس محقق ضمن معرف

 فا نموده است.یخود ال پرسشنامه به روش یمکشامل ت ها داده یجمع آور

انحـراف  ، نیانگیم) یفیتوص یها هاز آمار ها دادهل یتحلف و یتوص یبرا ل اطالعات:یه و تحلیروش تجز

سـطح   د.یاستفاده گرد رسونیپ یب همبستگیدو و ضر یاک یآمار یها و آزمون( تعداد و درصد، اریمع

 در نظر گرفته شده است. 9519 یدار یمعن

 

 :جینتا -3

 سال 38سن و باالترین  سال 17سن بود که کمترین  سال 48121مطالعه میانگین سنی افراد مورد 

 نیشتریبو  5111معدل  نیتر نییپابود که  98114گزارش شد. همچنین میانگین معدل دانشجویان 

و  92به دست آمد که باالترین نمره  67144بوده است. میانگین نمره آزمون در افراد تحت مطالعه  19

9 دانشجویان مورد مطالعه را پسران تشکیل داده بودند. اکثریت 9179است.  بوده 3کمترین نمره 

ویان غیر پزشکی اشتغال به تحصیل داشتند. دانشج یها رشتهدر ( 21749) دانشجویان مورد مطالعه

9 کمترین فراوانی را به 9618 بیشترین فراوانی و دانشجویان کارشناسی ارشد با 8159دوره کاردانی با 

 خود اختصاص داده بودند.

 

 (طبقه بندی شده) دانشجویان مورد مطالعه برحسب مدت آشنایی با اینترنت یع فراوانی: توز1جدول 

 درصد تعداد مدت آشنایی

 519 155 سال 3کمتر از 

 11499 122 سال 8-3
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 9179 28 سال 8بیشتر از 

 1999 394 جمع

 با اینترنت آشنایی داشتند. سال 3کمتر از ( 519) حدود نیمی از دانشجویان مورد مطالعه

 

 دانشجویان مورد مطالعه برحسب میزان وابستگی به اینترنت یع فراوانیتوز :2جدول 

 درصد تعداد میزان وابستگی به اینترنت

 71169 51 وابستگی کم

 81229 69 وابستگی متوسط

 8146 142 وابستگی زیاد

 71139 42 وابستگی اعتیاد گونه

 1999 394 جمع

درصد از دانشجویان وابستگی زیاد به اینترنت و حدود  8146 شود یمهمانطور که در جدول مشاهده 

 .(زیادی دارندوابستگی بسیار ) باشند یمدرصد از آنان معتاد به اینترنت  14

 

 بررسی رابطه میزان وابستگی به اینترنت و جنسیت دانشجویان :3جدول 

 

 جنس

  میزان وابستگی به اینترنت

 اعتیاد زیاد متوسط کم جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1999 57 9169 4 31479 27 81399 23 2159 3 دختر

 1999 246 41159 37 31469 114 81179 46 51199 47 پسر

 1999 394 71139 42 81469 142 81229 69 71169 51 جمع 

به طوری که  (p=99119) مشاهده گردید یدار یمعنبین وابستگی به اینترنت و جنسیت ارتباط 

 وابستگی و اعتیاد به اینترنت در پسران به طور معنی داری نسبت به دختران بیشتر بود.

 

 : بررسی رابطه میزان وابستگی به اینترنت و رشته تحصیلی دانشجویان4جدول 
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 رشته تحصیلی

  میزان وابستگی به اینترنت

 اعتیاد زیاد متوسط کم جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

پزشکی و 

 پیراپزشکی

19 71299 3 3169 32 81669 3 3169 47 1999 

 1999 256 21159 39 439 119 71259 66 169 41 غیر پزشکی

 1999 394 71139 42 81469 142 81229 69 71169 51 جمع 

به این صورت ( p=99219) وجود داشت یدار یمعنبین وابستگی به اینترنت و رشته تحصیلی ارتباط 

که وابستگی و اعتیاد به اینترنت در گروه پزشکی و پیراپزشکی به طور معنی داری نسبت به گروه 

 .باشد یمدانشجویان غیر پزشکی بیشتر 

اینترنت و مدت آشنایی با اینترنت ارتباط معنی  بین وابستگی به، مطابق با انجام آزمون آماری مرتبط

 .(p=99919) داری مشاهده شد

 

 بررسی رابطه میزان وابستگی به اینترنت و سن دانشجویان :5جدول 

 

 گروه سنی

  میزان وابستگی به اینترنت

 اعتیاد زیاد متوسط کم جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1999 91 11129 11 21469 42 229 29 71199 17 سال 29-17

 1999 152 71139 21 599 86 81219 33 51149 22 سال 29 -22

 22 شترازیب

 سال

11 179 16 21269 24 31399 19 41169 61 1999 

 1999 394 71139 42 81469 142 81229 69 71169 51 جمع

 .(p=7919) در این مطالعه ارتباط معنی داری بین وابستگی به اینترنت و سن دانشجویان مشاهده نشد

 

مدت آشنایی با اینترنت و معدل دانشجویان از میزان وابستگی به اینترنت ، با افزایش سه متغیر سن

فقط ارتباط دو متغیر مدت آشنایی با  شود یمکاسته خواهد شد اما همانطور که در جدول نیز مشاهده 
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با میزان وابستگی به اینترنت معنی ( =r-1519و  =99719p) و معدل( =r-1519و  =99719p) اینترنت

 .باشد یمدار 

مدت آشنایی با ، که با افزایش سه متغیر سن شود یممشاهده ( نمودار پراکنش) در این نمودارها

 وابستگی به اینترنت کاسته خواهد شد.اینترنت و معدل دانشجویان از میزان 
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 یریجه گیبحث و نت

معدل  نیتر نییپابود که  98114با میانگین معدل  سال 48121مطالعه میانگین سنی دانشجویان مورد 

به دست آمد که  67144بوده است. میانگین نمره آزمون در افراد تحت مطالعه  19 نیشتریبو  5111

غیر  یها رشتهاست. اکثریت دانشجویان مورد مطالعه در  بوده 3و کمترین نمره  92باالترین نمره 

درصد آنان مشغول به کار بوده و مابقی فقط به درس خواندن  29پزشکی و مجرد بودند. حدود 

 .پرداختند یم

اعتیاد شدیدی به اینترنت داشتند که  ها نتدرصد از دانشجویان مراجعه کننده به کافی  14د حدو

 2) خواجه موگهی و همکاران، (درصد 419) بسیار کمتر از نتایج به دست آمده در مطالعات حسن زاده

در سالهای اخیر  رسد یم. به نظر (19و  18و  15) باشد یم( درصد 212) و ویزشفر و همکاران( درصد

غرب  2در منطقه  1376این پدیده به شدت در حال گسترش بوده است. مطالعه ای که در سال 

درصد ساکنان آن منطقه وابستگی شدید به اینترنت دارند. در مطالعه  39تهران انجام شدنشان داد که 

که نزدیک به  درصد گزارش شده است 15این رقم در دانشجویان ( 11) ای دیگر در شهر اصفهان

 نتیجه مطالعه حاضر است.

سال بیشتر از سایر  17در شهر الر اعتیاد به اینترنت در سنین کمتر از ( 19) در مطالعه ویزشفر

سنی بود. برخی از مطالعات دیگر نیز ارتباط سن و وابستگی به اینترنت را ارتباط معنی دار  یها گروه

نیز ضریب همبستگی پیرسون نشان داد با افزایش سن در  . در مطالعه ما(18و  16) اند نمودهگزارش 

 اما این ارتباط به لحاظ آماری معنی دار نبود. شود یمدانشجویان میزان اعتیاد با اینترنت کمتر 

در این مطالعه وابستگی و اعتیاد به اینترنت در پسران به طور معنی داری نسبت به دختران بیشتر 

و  21و  12) اند کره اشاره نهیزم نیا در یتیجنس یها تفاوت مختلف بهنه مطالععات یزم نیبود. در ا

222). 

نشان داد که بین مقطع تحصیلی با وابستگی به اینترنت ( 23) نتایج مطالعه خسروجردی و میرزایی

ارتباط معنی داری وجود دارد که با نتایج مطالعه اخیر همخوانی دارد. همچنین بین وابستگی به 

رابطه معنی داری وجود داشت. به طوری که شیوع وابستگی و اعتیاد به  تأهلعیت اینترنت و وض

( 16) به دست آمد که با مطالعه انجام شده در غرب تهران نیمتأهلاینترنت در مجردها بیشتر از 

 همخوانی دارد.

ارتباط بین غیر شاغلین میزان وابستگی و اعتیاد به اینترنت را بسیار کمتر از شاغلین گزارش کردند و 

وابستگی به اینترنت و وضعیت اشتغال از نظر اماری معنی دار بود. این نتایج با نتایج برخی مطالعات 

 .(18و  15) سازگار است

همچنین این مطالعه نشان داد با افزایش وابستگی به اینترنت معدل تحصیلی دانشجویان کاهش 

افرادی که اعتیاد شدید به اینترنت دارند  79د . در مطالعت قبلی نیز مشخص شده بود که حدوابدی یم
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ناشی از وابستگی به اینترنت مانند  یامدهایپ تواند یم. علت این امر باشند یمدچار افت تحصیلی 

افسردگی و کاهش سالمتی روانی در این افراد باشد. قابل ذکر است که بر خی مطالعات ارتباط معنی 

 .(17) اند کردهداری بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی را گزارش 

 

 نتیجه گیری: -4

فرهنگ سازی مناسب و آموزش صحیح با توجه به شیوع باالی اعتیاد به اینترنت در دانشجویان لزوم 

از اینترنت امری ضروری به نظر  مؤثربرای استفاده مناسب و  ها خانوادهمدارس و ، در سطوح دانشگاهی

 .رسد یم
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 .213-225ص ، 77زمستان 

 

Survey prevalence of internet addiction in students referred to the cafe net in 

shahroud and damghan provenance in 1391 

Abstract: 

Background: internet addiction as a new form of addiction has attracted many 

researchers in the field of psychology, sociology, and other scientific fields. 

Materials and methods: This is a cross- sectional study with random sample of 394 

university student. Kimberly internet addiction questionnaire was used to gathering data 

from five café net (three in shahroud and two in damghan); about 69 students were 

chosen from each café net. Chi-square and Pearson correlation coefficient tests were 

used to analyzing data. 

Results: about 46.8% of students have had high dependency to internet and 14% of 

them were addicted to internet. There were significant correlation between the degree of 

internet addiction and major (p=9.992), marital status (p<9.991), education level 

(p<9.991), gender (p=9.991), employment status (p<9.991) and, acquaintance to the 

internet (p=9.999). But there was no significant correlation between severity of internet 

addiction and income (p=9.82), student age (p=9.79). Also results showed that student 

with higher average has lower internet addiction (r=9.15, p=9.997). 

Conclusion: there is high prevalence of internet addiction in college student, so it is 

essential to pay more attention in order to proper appropriate culture and instruction in 

the field of internet usage from primary school and families. 

Keywords: Internet addiction, Café net, College students. 
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