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 كرمانشاه يدانشگاه علوم پزشك انيدر دانشجو نترنتيبه ا يوابستگ زانيم
  

  ينيمسعود بحر ،يدريمحمد ح ،٭يخاتون رضايعل ،يمحمد بايز
  

 

  چكيده
به  يوابستگ مسألهآنها  نيتر مهمهمراه است كه  زين يبه همراه دارد، با مشكالت جد نترنتيكه ا يمتعدد يايمزا رغم علي: مقدمه

  .كرمانشاه بوده است يدانشگاه علوم پزشك انيدر دانشجو نترنتيبه ا يوابستگ زانيم نييپژوهش تع نيهدف ا. است نترنتيا
. وارد مطالعه شدنداي  طبقه يبه روش تصادف كرمانشاه يدانشگاه علوم پزشك يدانشجو 384 ،يمقطع يفيتوصاي  در مطالعه: ها شرو

 يها آزمون( يليو آمار تحل يفياز آمار توص ها داده ليو تحل هيتجز يبرا. استفاده شد انگياز پرسشنامه استاندارد  ها داده آوري جمعجهت 
  .استفاده شد) انسيوار زيمستقل و آنال t يآمار

به اينترنت بودند و  دانشجويان دچار وابستگي خفيف% 7/91 پرسشنامه تكميل شده نشان داد 350هاي حاصل از  يافته :نتايج
يت يرهاي جنسغمتبرحسب وابستگي به اينترنت ي ميانگين امتياز  در مقايسه. وابستگي شديد به اينترنت داشتند% 3/0تنها 

)356/2t=،019/0P=(سن ،)426/3f= ،034/0P=(وضعيت تأهل ،)447/4t= ،001/0<P(، رشته تحصيلي)3/4f= ،001/0<P( ،
، و )=458/6f= ،002/0P(و اينترنت )547/6f= ،001/0<P(، ميزان آشنايي با رايانه)388/4t= ،001/0<P(داشتن كامپيوتر شخصي
  .داري يافت شداآماري معن، تفاوت )383/3f= ،001/0<P(دليل استفاده از اينترنت

جهت  يآموزش يها برنامه نيدانشگاه، تدو انيدانشجو انيدر م نترنتيبه ا فيخف يوابستگ يباال ميزانبه  تيبا عنا: گيري نتيجه
  .دينما مي يضرور نترنتيبه ا ياز وابستگ يبا مخاطرات ناش انيدانشجو ييآشنا

  
  انيدانشجو نترنت،يا ،يوابستگ: هاي كليدي واژه

  1030تا  1019 ):12(13؛ 1392 اسفند/ ايراني آموزش در علوم پزشكيمجله 

  
  مقدمه 
 رينظ ،يمنحصر به فرد يها يژگيبا داشتن و نترنتيا

 نهيكاربران و هز يآسان، سهولت استفاده، گمنام يدسترس
 يها رسانهترين  ياز عموم يكيبه  رياخ يها در سال نييپا

تعداد  2008سال  انيتا پا). 1(شده است ليجهان تبد يجمع

                                                 
و  يدانشكده پرستار ،ي، گروه پرستار)ارياستاد( يخاتون رضايدكتر عل: نويسنده مسؤول *

. كرمانشاه، ايران يزشكدانشگاه علوم پ ييدانشجو قاتيتحق تهيكرمانشاه و عضو كم ييماما
akhatony@ kums.ac.ir  

 ييدانشجو قاتيتحق تهيكم ژه،يو يها مراقبت يارشد پرستار يكارشناس ،يمحمد بايز
محمد ؛ )ziba.mohammadi14@yahoo.com. (كرمانشاه، ايران يدانشگاه پزشك

دانشكده بهداشت،  ،يولوژيدميگروه آمار و اپ ،يولوژيدمياپ يدكترا يدانشجو ،يدريح
 يني؛ دكتر مسعود بحر)gazana58@yahoo.com. (كرمان، ايران يدانشگاه علوم پزشك

. بوشهر، ايران يدانشگاه علوم پزشك ،ييو ماما يدانشكده پرستار ،يگروه پرستار ،)ارياستاد(
)m.bahreini@bpums.ac.ir(  

  23/5/92: تاريخ پذيرش، 22/5/92: ، تاريخ اصالحيه7/5/92: تاريخ دريافت مقاله

نفر  ونيليب 59/1در سراسر جهان  نياستفاده كنندگان آنال
نفر  ونيليب 2از  شيبه ب2012سال  انيدر پا زانيم نيو ا بود
بهره  گير بي چشمرشد  نياز ا زين رانيكشور ا). 2(ديرس

درصد 18/13، 1379- 1389يزماني  نبوده است و در بازه
را جوانان  ها داشته است، كه بخش عمده آن يرشد كاربر

  ).3و1(ندده مي ليتشك
كننده  و كمك ديابزار مف كيروزانه به عنوان  يدر زندگ نترنتيا

و  يو دانشگاهاي  حرفه يها تياطالعات، فعال يجستجو يبرا
شود، اما  مي استفاده يكار اي ياجتماع يزندگ يها جنبه ريسا

به  ياز حد و نادرست از آن خطر وابستگ شياستفاده ب
درباره  رياخ يها يبررس). 5و4(را به دنبال دارد نترنتيا

 يكل وعيدهد كه ش مي نشان نترنتيبه ا يوابستگ وعيش
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  ).6(باشد مي درصد3/0- 38 نيب يوابستگ
آنها  نيتر مهممتنوع بوده و از  نترنت،يبه ا يوابستگ يامدهايپ

 ،يافسردگ ،يفرد - يبه اختالل در سالمت روان توان مي
 ،يتداخل با عملكرد شخص ،يخواب بي ،يكاهش روابط اجتماع

اشاره  يلياز دست دادن كار و كاهش عملكرد تحص
  .)14تا5(نمود
 ليتشك انيرا دانشجو نترنتيكاربران ا ازاي  عمده بخش
در  نترنتيااي  حرفه مهيو ناي  تعداد كاربران حرفه. دهند مي
شغل و حرفه آنان و به واسطه  يبه اقتضا انيدانشجو نيب

به  مربوط و با سرعت باال تر بيش گان،ينامحدود، را يدسترس
 يها طيبا مح سهيدر مقا يدانشگاه يها طيامكانات در مح

 نترنتيا). 15و1(است ها گروه رياز سا تر بيشبه مراتب  گر،يد
به  دنيرس يبرا انيروزانه دانشجو ياز زندگ يبخش مه

را شامل  يحيو تفر ياجتماع ،ياهداف دانشگاه
 يو همكاران ط يقمر نهيزم نيدر هم). 19تا15(دشو مي

 يپزشك انياهداف دانشجو نيتر مهم، 2011در سال اي  مطالعه
 انيب يو مطالعات علم قيرا، تحق نترنتيدر استفاده از ا رانيا

و همكاران با انجام  )Canan(در مقابل، كانان). 18(داشتند
از % 4/62، ابراز كردند كه 2012در سال اي  مطالعه
گفتگوها و  ازتر بيش نترنت،يبه ا يدچار وابستگ انيدانشجو

  ). 9(كنند مي استفاده ينترنتيا يها اميپ
از  ياريبس يحضور در دانشگاه زمان انتقال برا يها سال

 كيكه آنان با ترك خانواده به  ياست؛ به طور انيدانشجو
 ،تر بيش يشوند كه با آزاد مي وارد ديجد ياجتماع طيمح
 مختلف مشخص فيو وظا يدانشگاه يها شچال
ممكن است  ييدانشجو يبا زندگ يلذا سازگار). 12(شود مي

و  ياضطراب، افسردگ ،ييو منجر به تنها اشدب زيچالش برانگ
ممكن است  انياز دانشجو يبعض تياسترس شود و در نها

  ).6(احساسات استفاده كنند نيا نيتسك يبرا نترنتياز ا
 انيدرصد از دانشجو 8- 13از آن است كه  يحاك شواهد

 دتوان مي مسأله نيشوند كه ا مي نترنتيبه ا يدچار وابستگ
و عملكرد  يروابط خانوادگ ،يروابط اجتماع ،يسالمت روان

رابطه  نيدر هم). 17و13(ديآنان را مختل نما يدانشگاه

دانشگاه  انيدانشجو يندوشن و همكاران با بررس يجعفر
 يكاربران دچار وابستگ% 90كردند كه  انيقم، ب يپزشكعلوم 

در مطالعه  نيهمچن). 5(هستند نترنتيبه ا فيخف
سوم  كياز  شيو همكاران ب) Scheonfeld(فلد شئوون
قرار داشتند  نترنتيبه ا يدر معرض خطر وابستگ انيدانشجو
كسب تر  توسط افراد جوان انگيباالتر پرسشنامه  ازيو امت
  ).6(شد

 نسبتاً وعيش دهنده نشان يبه عمل آمده همگ يها يبررس
جوان و  تيجمع انيدر م نترنتيبه ا يوابستگ يباال

كاربران  نيجوان بودن اغلب ا. )15و5و1(باشد مي دانشجو
 - يدر خصوص سالمت جسم يباعث شده است تا نگران

شود و در  تر بيشهر كشور  ندهينسل آ يو اجتماع يروان
 نيو برخورد آگاهانه با ا قيدق تشناخ تيمسؤول جهينت

علوم  انيراستا دانشجو نيدر ا. دينماتر  نياثرات را سنگ
سالمت جامعه در گرو رفتار اين كه  با توجه به يپزشك

قرار خواهند گرفت كه انتقال  يدر مشاغلنهايتاً ست و ها آن
افراد را در جهت  تيبوده و هدا يبهداشت يها اميدهندگان پ

لذا  ،به عهده خواهند گرفت سالم ياتخاذ سبك زندگ
شده از  يريز برنامهضرورت استفاده هوشمندانه و 

است و  يضروركامالً  يامر انيدانشجو نيا يبرا نترنتيا
و  نترنتياز ا حيآموزش فرهنگ استفاده صح انيم نيدر ا

از  يتبعات ناش رامونيپ انيبه دانشجو ياطالع رسان
 يفراوان تيهماز ا نترنت،ياستفاده كنترل نشده از ا

 يگام در راستا نيكه نخست يياز آنجا. برخوردار است
 ميزان نييموجود و تع طيهدف، اطالع از شرا نيتحقق ا
است، و با توجه به  انيدانشجو نيدر ب نترنتيبه ا يوابستگ

علوم  انيدانشجو يوابستگ زانيم تيعدم اطالع از وضع
تا  دپژوهشگران برآن شدن نترنت،يكرمانشاه به ا يپزشك
در  نترنتيبه ا يوابستگ زانيم يمطالعه به بررس نيدر ا

مربوطه ن مسؤوالحاصله  جينتا هيآنها بپردازند تا بر پا
مناسب را در خصوص كاربران دچار  يكارها بتوانند راه

  .مدنظر قرار دهند نترنتيبه ا يوابستگ
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  ها شرو
كه در سال  ،است يمقطع يفيتوص اي مطالعه حاضر، مطالعه

 يتابعه دانشگاه علوم پزشك يها در دانشكده 1390
حجم نمونه بر اساس مطالعات . كرمانشاه انجام شده است

برآورد  يبا استفاده از فرمول حجم نمونه برا و) 20(يقبل
، )رصدد2/0درصد و دقت 95/0 نانيسطح اطم( نسبت كي

 يبه صورت تصادف گيري روش نمونه. نفر محاسبه شد 384
تابعه  يها را دانشكده گيري بود و طبقات نمونهاي  طبقه

 ،يداروساز ،يپزشك يها دانشگاه كه شامل دانشكده
و بهداشت  ،يراپزشكيپ ،ييو ماما يپرستار ،يدندانپزشك
هر دانشكده،  انيبرحسب تعداد دانشجو. دادند ليبودند، تشك

دانشگاه به عنوان  انياز آنها نسبت به كل دانشجو يدرصد
 يمنظور در ابتدا فهرست اسام نيبد. نمونه انتخاب شدند

سپس . ديگرد يهر دانشكده اخذ و شماره گذار انيدانشجو
 انيدانشجو از م 384 ،ياعداد تصادف با استفاده از جدول

 عهو مقاطع مختلف در دانشكده انتخاب و وارد مطال ها رشته
: صورت بود نيهر دانشكده بد يها تعداد نمونه. شدند

 8 يدندانپزشك ،نفر 36ينفر، داروساز 124يدانشكده پزشك
و  نفر 74 يراپزشكيپ ،نفر 63 ييو ماما ينفر، پرستار

  .نفر 79 بهداشت
به مطالعه شامل اشتغال به  ها ورود نمونه يارهايمع

و  1390-1391 يلياول سال تحص مساليدر ن ليتحص
 يابزار گردآور. بود ها پرسشنامه ليتكم يبرا تيرضا
بخش اول به اطالعات . بود يپرسشنامه دو بخش ها داده
، ترم تأهلاختصاص داشت و شامل سن، جنس،  يفرد

دانشكده محل  ،يليصتح طعمق ،يليرشته تحص ،يليتحص
در مورد  يسؤاالت زيو ن يمحل سكونت فعل ل،يتحص

در طول  نترنتيساعت استفاده از ا ،يشخص انهيداشتن را
 انه،يو را نترنتيبا ا ييآشنا زانيهفته، زمان استفاده، م

. بود نترنتياستفاده از ا ليو دل نترنتيبه ا يمحل دسترس
برگرفته از ( بود انگيبخش دوم، پرسشنامه استاندارد 

كه براساس مطالعات  )20منبع شماره  شفر،يزيمطالعه و
در  يدرگاه. شده است دييآن تأ ييايو پا ييروا ،يداخل

و عوامل مؤثر بر آن در  نترنتيبه ا يمطالعه وابستگ
 بي، ضر1386غرب تهران در سال  2ساكنان منطقه 

 به ادياعت يدر مطالعه بررس قيو شا 88/0ابزار را  ييايپا
در نوجوانان  يتيشخص يها يژگيو رابطه آن با و نترنتيا

گزارش  85/0ابزار را  يايپا بي، ضر1388تهران در سال 
سؤال در  20 يپرسشنامه دارا نيا). 22و21(كرده است

  است، كه شامل هرگز،اي  پنج درجه كرتيل اسيمق
كاربران در خصوص . است شهياغلب و هم ،يبندرت، گاه 

سازگار  اريبه عنوان مع از موارد مزبور را يكي، سؤالهر 
از  كيمتعلقه به هر  ازيامت. كنند ميبا حالت خود انتخاب 

= به ندرت ،1= هرگز(است تا پنج كي نيمزبور ب يها نهيگز
 يكل ازيامت دامنه). 5= شهي، و هم4= ، اغلب3= ي، گاه2

 انگريب تر بيش ازياست كه امت 100تا  20 نيآزمون ب
براساس . است نترنتيكاربر، به ا دتريشد يستگواب

بر  ها نمونه انگ،يدستورالعمل پرسش نامه استاندارد 
كاربر  يها از گروه يكيدر  ،ياكتساب ازيحسب امت

 ، دچار وابستگي)≥20()يبدون وابستگ(يمعمول
 يو وابستگ) 50-79(متوسط ي، وابستگ)21-49(فيخف
  ). 20(رنديگ مي قرار) 80- 100(ديشد

اطالعات، پژوهشگر پس از اخذ مجوز از  آوري جمعجهت 
تابعه  يها دانشگاه، به دانشكده يو فناور قاتيمعاونت تحق

 نيبد. اقدام نمود گيري دانشگاه مراجعه و نسبت به نمونه
شد و  انيب ها نمونه يمنظور، در ابتدا اهداف مطالعه برا

محرمانه ماندن مشخصات  رامونيالزم پ يبخش نانياطم
 تيت، به عمل آمد و رضاسؤاالپاسخ آنها به  زيو ن يفرد

 ها پرسشنامه. ديشركت در مطالعه جلب گرد يبرا ها نمونه
پژوهشگر  شد و سپس توسط ليتكم ها توسط نمونه

از آمار  ها داده ليو تحل هيتجز يبرا. ديگرد آوري جمع
و آمار ) اريو انحراف مع نيانگيم ،يدرصد فراوان( يفيتوص
) مستقل يطرفه و ت كي انسيوار ليآزمون تحل( يليتحل

به  يوابستگ ازيامت زانيمي  سهيمقا يبرا. استفاده شد
جنس و  رينظ(دو حالته يفيك يرهايبرحسب متغ نترنتيا

 يرهايمستقل و برحسب متغ ياز آزمون ت) تأهل تيوضع
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و ) نترنتيبه ا يدسترس يها محل رينظ( چندحالته يفيك
 زياز آزمون آنال) يليترم تحص ن،س رينظ(يا رتبه يكم
  .ديطرفه استفاده گرد كي انسيوار

  
  نتايج

مورد ناقص  34شده  عيتوز پرسشنامه 384 انيم از
 350شده بودند كه وارد مطالعه نشدند و فقط  ليتكم

 يها افتهي%). 14/91(قرار گرفتتحليل پرسشنامه مورد 
 افراد)نفر 150%(43 ،حاصل از پژوهش نشان داد

مؤنث ) نفر 200%(57مذكر و  در مطالعهكننده  شركت
 23±3/3 ها سن نمونه اريو انحراف مع نيانگيم. بودند

) نفر 39%(11مجرد و  ها نمونه) نفر311%(89. سال بود
سوم تا ششم  يها ترمدر )نفر 175%(50و .بودند  تأهلم

حدود دو سوم . اشتغال داشتند ليبه تحص
 239%(68خوابگاه و ، ساكن )نفر245، %70(انيدانشجو

  .ندبود يشخص انهيرا يدارا) نفر
) نفر 321%(7/91 نترنت،يبه ا يوابستگ ميزانارتباط با  در

) نفر 21%(6 نترنت،يبه ا فيخف يدچار وابستگ انيدانشجو

بودند و  ديشد يوابستگ) نفر 1%(3/0متوسط، و  يوابستگ
 نترنتيبه ا يوابستگ گونه چيه انيدانشجو) نفر 7%(2فقط 

 نترنتيبه ا يوابستگ ازيامت اريو انحراف مع نيانگيم. نداشتند
  .است فيدر حد خف يوابستگ انگركه بي بود 8/9±33

 نيانگيم نيرا ب يمعنادار يمستقل تفاوت آمار يآزمون ت
 تأهل تيو جنس و وضع نترنتيبه ا يوابستگ ازيامت

، اما )p>001/0و  p= 019/0 بيبه ترت( نشان داد ها نمونه
آزمون . نبود معنادارتفاوت بر حسب محل سكونت  نيا

 نيرا ب يمعنادار يطرفه تفاوت آمار كي انسيوار زيآنال
بر حسب ( و سن نترنتيبه ا يوابستگ ازيامت نيانگيم

 ).1جدول)(=034/0P(نشان داد )يمختلف سن يها گروه
 يآزمون، تفاوت آمار نيبا استفاده از هم نيهمچن

و  نترنتيبه ا يوابستگ ازيامت نيانگيم نيب يمعنادار
؛ به )p>001/0(ديگرد مشاهده ل،يدانشكده محل تحص

 يدارا يداروسازدانشكده  انيكه دانشجو يطور
 نيتر كم يدارا يدانشكده پزشك انيو دانشجو نيتر بيش

  ).1جدول(بودند يوابستگ ازيامت نيانگيم

  
  ي پژوهشها امتياز وابستگي به اينترنت برحسب مشخصات نمونه و انحراف معيار ميانگينمقايسه  :1جدول

     P  و انحراف معيار يانگينم  مشخصات دموگرافيك

 =43/3f  3/33±2/10 18-24  )سال(گروه سني

034/0 p= 30-25 8/6±8/29  
31≥  4/4±1/29  

 t=36/2  1/34±9/10 مذكر  جنس

019/0 p= 6/31±8/8  مؤنث  
 =45/4t  2/33±10 مجرد  تأهلوضعيت 

001/0 P< 5/28±7/5  تأهلم  
  =t-79/1  9/31±4/8 خوابگاه  محل سكونت

075/0 p= 3/34±3/12  غيرخوابگاه  
 =04/5f  3/30±85/7 يپزشك  دانشكده محل تحصيل

001/0 P< 6/36±4/11 يداروساز  
  3/31±22/6 يدندانپزشك

  2/32±43/7 ييماماويپرستار
  1/36±6/12 يراپزشكيپ

  8/30±8/8 بهداشت
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طرفه، تفاوت  كي انسيوار زيرابطه آزمون آنال نيدر هم
مزبور نشان  ازاتيامت نيرا ب يمعنادار يآمار
  ).P>001/0(داد

) نفر 94%(9/26نشان داد كه  يليترم تحصبندي  طبقه
و  3-6ترم ) نفر176%(3/50، 1-2در ترم  انيدانشجو

 ليو باالتر، مشغول به تحص 7در ترم ) نفر%80(9/22
به  يوابستگ ازيامت اريو انحراف مع نيانگيم. بودند

، ترم 1/35±98/12برابر  1-2ترم  انيدر دانشجو نترنتيا
 31/32±92/8 و باالتر 7ترم  ، و47/31±73/7برابر  6-3
و  نيتر بيش ياول و دوم دارا يها ترم انيدانشجو. دبو

 نيانگيم نيتر كم يترم سوم تا ششم دارا انيدانشجو
رابطه آزمون  نيدر هم. هستند نترنتيبه ا يوابستگ ازيامت
 نيرا ب يمعنادار يطرفه، تفاوت آمار كي انسيوار زيآنال
  ).=38/4f= ،013/0P(نشان داد ازاتيامت نيا
) نفر 53%(15در  نترنتيو ا انهيمهارت كار با را زانيم

 94%(27متوسط، و ) نفر 203%(58درحد خوب،  ها نمونه
طرفه تفاوت  كي انسيوار زيآزمون آنال. بود فيضع) نفر
و  نترنتيبه ا يوابستگ زانيم نيرا ب يمعنادار يآمار

و  )=458/6f= ،002/0P(نترنتيمهارت كار با ا زانيم
كه  ينشان داد؛ به طور )547/6f= ،001/0<P(رايانه

مهارت  يدر افراد دارا نترنتيبه ا يوابستگ ازيامت نيانگيم

  .بود 32±8 و 36±13برابر  بيبه ترت فيخوب و ضع
، روز شبانهدر طول  نترنتيدر ارتباط با زمان استفاده از ا

 235، ها صبح%) 9/6(نفر 24عصرها، %) 20(نفر 70
 21داشتند و  يدسترس نترنتيبه ا ها شب%) 67(نفر
زمان خاص از  كياز  شيدر ب انيدانشجو %)1/6(نفر
 ازيامت اريو انحراف مع نيانگيم. كردند مي استفاده نترنتيا

كردند برابر  مي استفاده نترنتيكه صبح از ا يافراد
، و 23/33±39/8، شب 44/3±86/8، عصر 5/14±7/31
رابطه  ندر همي. بود 27/30±27/12زمان  كياز  شبي

 يمعنادار يطرفه تفاوت آمار كي انسيوار زيآزمون آنال
  ).=946/2f= ،008/0P(نشان داد ازاتيامت نيا نيرا ب

ساعت در هفته  10از  تر كم انيدانشجو) نفر %281( 3/80
از  ساعت در هفته 30از  تر بيشآنان ) نفر 5% (4/1و 
 كي انسيوار زيآزمون آنال. كردند مي استفاده نترنتيا

 يها نمونه نيا بر يمعنادار يتفاوت آمار زيطرفه ن
در  نترنتيساعت استفاده از ا زانيپژوهش از لحاظ م

كه  ي؛ به طور)p>001/0( داد انطول هفته نش
 نترنتيساعت در هفته از ا 30از  تر بيشكه  يانيدانشجو
 ازيامت نيانگيم نيتر بيش يكردند دارا مي استفاده
  ).2جدول(بودند نترنتيبه ا يوابستگ

  
  ميزان ساعت استفاده از اينترنت در طول هفتهبه تفكيك  امتياز وابستگي به اينترنت و انحراف معيار مقايسه ميانگين :2جدول

 P f  انحراف معيار±ميانگين  ) درصد(تعداد  ساعت استفادهميزان 

 P 327/17 >001/0  37/31±34/8  281%) 3/80(  ساعت 10از  تر كم

  28/37±44/10  64%) 3/18(  ساعت 10-30بين
  6/44±86/32  5%) 4/1(  ساعت 30از  تر بيش

  
را  نترنتياستفاده از ا ليدل انيدانشجو) نفر%134(3/38

در  نيذكر كردند و ا يسرگرم) نفر 92%(3/26و قيتحق
به منظور وبالگ  انيدانشجو) نفر14%(4بود كه فقط  يحال
كه به  يانيدانشجو. ندشد ميمتصل  نترنتيبه ا يسينو
 نترنتيبه ا استفاده از وبالگ و سرگرم شدن ليدل

 نيتر بيش يدارا بيكردند، به ترت مي دايپ يدسترس
تفاوت بر  نيبودند و ا نترنتيبه ا يوابستگ ازيامت نيانگيم

 معنادارطرفه  كي انسيوار زياساس آزمون آنال
  ). 3جدول)(P>001(بود
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  دليل استفاده از اينترنت به تفكيك امتياز وابستگي به اينترنتو انحراف معيار  مقايسه ميانگين :3جدول
 P f  انحراف معيار±ميانگين  )درصد(تعداد  دليل استفاده

 383/3 >001/0  22/28±87/7  134%) 3/38(  تحقيق

  66/38±22/12  92%) 3/26(  سرگرمي
  32±6/5  62%) 7/17(  گفتگوي اينترنتي

  30±2/8  28%) 8(  فراموش كردن مشكالت
  25/44±9/20  14%) 4(  نويسي وبالگ

  75/33±22/14  20%) 7/5(  استفاده از پست الكترونيكي
  

، %38(نترنتيبه ا انيدانشجو يمحل دسترس نيتر بيش
در سراسر  ها نمونه) نفر 197%(56. ، خوابگاه بود)نفر 133

 يمينمودند و در حدود ن مي استفاده نترنتيطول هفته از ا
 يدر مقطع كارشناس) نفر 185، %53(پژوهش ياز واحدها
 زيرابطه آزمون آنال نيدر هم. اشتغال داشتند ليبه تحص

 يوابستگ ازيامت نيانگيمي  سهيطرفه در مقا كي انسيوار
 نترنت،يبه ا يمحل دسترس يرهايبر اساس متغ نترنتيبه ا

 يليمقطع تحص در طول هفته و نترنتيزمان استفاده از ا
  .را نشان نداد يمعنادار يتفاوت آمار

  
  بحث
در  نترنتيبه ا يوابستگ زانيم نييمطالعه تع نيهدف ا
در . كرمانشاه بود يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو

 يوابستگ ازيامت يكل نيانگينشان داد م جيرابطه نتا نيهم
دچار  انياست و اكثر دانشجو فيدر حد خف نترنتيبه ا

 يدچار وابستگ يبوده و درصد اندك فيخف يوابستگ
ندوشن و  يرابطه جعفر نيدر هم. بودند نترنتيبه ا ديشد

با سالمت  نترنتيبه ا ادياعت يهمبستگ يهمكاران با بررس
 انيقم ب يدانشگاه علوم پزشك انيدر دانشجو يعموم

 ف،يخف يدچار وابستگ%) 90(انيداشتند كه اكثر دانشجو
به  ديشد يوابستگ% 4/0متوسط و  يوابستگ% 6/9
با  اسكون فلد و همكاران يطرفاز ). 5(بودند نترنتيا

 انيدر دانشجو نترنتيبه ا يوابستگ وعيش يبررس
دچار  ها نمونه از% 9/0كردند كه در حدود  انيب وركيوين

مطالعه جلن  جهينت نيهمچن). 6(بودند نترنتيبه ا يوابستگ

 ،ييكايآمر انيدر دانشجو و همكاران) Jelenchick(كيچ
 مسألهكننده  در حد استفاده نآنا% 12 ياز وابستگ يحاك

به  يوابستگ يبا بررس) Wang(وانگ). 7(بودساز، 
 اياسترال انيدر دانشجو اجتماعي–يو بلوغ روان نترنتيا
نبودند  نترنتيوابسته به ا انيدانشجو% 2/68نمودكه  انيب

 نترنتيبه ا ديشد يآنها دچار وابستگ% 4و فقط 
 يراستا در زيمطالعه حاضر ن يها افتهي). 10(بودند

 انيرسد كه در دانشجو مي به نظر است؛مطالعات مذكور 
رشد و  ليكشورها به دل ريهمچون سا زيكشور ما ن

 يو دسترس يكيگسترش روزافزون امكانات الكترون
تلفن همراه و  يها يگوش قياز طر يحت نترنت،يآسان به ا

فراهم است  يفناور نيآنها از ا گيري امكان بهره مكس،يوا
قرار داده  يآنها را در معرض خطر وابستگ مسأله نيمو ه
  .است

 18-24 ياست كه گروه سن آن انگريب اين مطالعه جينتا 
 يدر معرض وابستگ يسن يها گروه رياز سا تر بيشسال 
 زين يتفاوت از لحاظ آمار نيكه ا رندقرار دا نترنتيبه ا

 يو همكاران با بررس يرابطه قمر نيدر هم ؛بود معنادار
كردند كه  انيو مدل عوامل خطر آن ب نترنتيبه ا يوابستگ

احتمال  تر بيشبرابر  3سال،  20از  تر كم انينشجودا
 يجعفر نيهمچن). 18(را داشتند نترنتيبه ا يوابستگ

 انيدانشجو% 3/95ندوشن و همكاران ابراز نمودند كه 
قم  يدانشگاه علوم پزشك انيسال در دانشجو 19-18

 يها افتهي). 5(بودند نترنتيبه ا فيخف يدچار وابستگ
 ييچرا .مطالعات باال است جيانت يمطالعه ما در راستا
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 نييپا يسن يها در گروه نترنتيبه ا يوابستگ يباال ميزان
 نيسن ژهيو اتيد به خصوصتوان مي يتر، تا حدود

 رينظ نيسن نيمسائل خاص ا و يجوان يو ابتدا ينوجوان
كم سن  انيدانشجو گرياز طرف د. مرتبط باشد ،يكنجكاو
 ليبه تحص شغولم يتر نييپا يها ترمدر  تر بيشو سال 

شده اند و به نظر  يدانشگاه طيهستند و تازه وارد مح
 نترنتيگشت و گذار در ا يبرا يتر بيشفرصت  درس مي

  .داشته باشند
از مونث در معرض  شيمطالعه حاضر، افراد مذكر ب در

 نترنتيبه ا يوابستگ نيو ب رندقرار دا نترنتيبه ا يوابستگ
 نيدر هم. شد افتي يمعنادار يو جنس، تفاوت آمار

در  نترنتيبه ا يوابستگ يرابطه كانان و همكاران با بررس
به  يداشتند كه شدت وابستگ انيباي  هيترك انيدانشجو

از  تر بيشمذكر  انيدر دانشجواي  ژهيبه طور و نترنتيا
 يقمري  العهمط نيهمچن). 9(مونث بوده است انيدانشجو

و  نترنتيبه ا يوابستگ نيو همكاران نشان داد كه ب
 يوجود دارد و احتمال وابستگ يمعنادارارتباط  تيجنس

). 18(از دختران است تر بيشبرابر  3-5 نترنتيپسران به ا
و همكاران در  كيو همكاران و جلن چ) Lin(نيدر مقابل، ل

جنس و  نيب يمعنادارخود، به ارتباط  يها يبررس
مطالعه  جينتا). 14و7(افتنديدست ن نترنتيبه ا يوابستگ

كانان و  و همكاران، و يمطالعات قمر جيبا نتا يفعل
ي  در مطالعه درس ميبه نظر . است راستا كيهمكاران، در 

عمل  ياز فرصت، امكان و آزاد ذكرم انيدانشجو يكنون
استفاده  يمونث، برا انيبا دانشجو سهيدر مقا يتر بيش
 يعموم يمكانها ريخوابگاه و سا ،در منزل نترنتياز ا
، سبب مسأله نينت، برخوردار باشند كه هم يكاف رينظ
  . گردد يدر آنها م يتر بيش يوابستگ جاديا

در  تأهلاز افراد م شينشان داد افراد مجرد ب جينتا
 تيوضع نيو ب ارندقرار د نترنتيبه ا يمعرض وابستگ

 يتفاوت آمار نترنت،يبه ا يوابستگ زانيو م تأهل
و  يرابطه، درگاه نيدر هم. ديگردمشاهده  يمعنادار

 نترنت،يبه ا يعوامل مؤثر بر وابستگ يهمكاران با بررس

از  شيدر افراد مجرد ب نترنتيبه ا يوابستگ كه افتنديدر
و همكاران  ياما در مطالعه قمر). 21(است تأهلافراد م

از  شيب تأهلم انيدر دانشجو تنترنيبه ا يوابستگ زانيم
 جينتا يدر راستا يمطالعه فعل جينتا). 18(مجرد بود

رابطه، به نظر  نيدر هم. و همكاران است يمطالعه درگاه
 انيبا دانشجو سهيان مجرد در مقايدانشجو درس مي
از . برخوردار باشند يتر بيش، از اوقات فراغت تأهلم

و  ييزناشو ياز زندگ يناش فيوظا ينيسنگ گريد يسو
 شي، امكان استفاده بتأهلم انيبر دوش دانشجو ل،يتحص

را در  نترنتيوابسته شدن به ا و لذا نترنتياز حد آنها از ا
كاهش اي  تا حد قابل مالحظه ،مجرد انيبا دانشجو سهيمقا
  . دده مي
كه در  يانينشان داد كه دانشجو ي اين مطالعهها افتهي

 يدر رشته داروساز ليبه تحص يدانشكده داروساز
در  ها رشته زيو ن ها دانشكده رياز سا شياشتغال داشتند ب
رابطه  نيدر هم هستند، نترنتيبه ا يمعرض وابستگ

و همكاران با ) Krajewska-Kulak(كراجوسكا كوالك
 يعلوم پزشك انيدر دانشجو نترنتيبه ا يوابستگ يبررس

% 9/9و  يپرستار انيدانشجو% 3/10داشتند كه  انيب
هستند و  نترنتيبه ا يدچار وابستگ ييماما انيدانشجو

 ياما قمر). 23(بود معنادارز ين يرابطه از لحاظ آمار نيا
به  يوابستگ نيرا ب يمعنادار يو همكاران ارتباط آمار

و دانشكده محل  يليرشته تحص يرهايو متغ نترنتيا
و  يامكانات سخت افزار زانيم). 18(نكردند دايپ ليتحص

هر  ازين زانيم زيموجود در هر دانشكده و ن ينرم افزار
در  ينقش مهم ،ينترنتياز منابع ا گيري بهره يرشته برا

آن دانشكده  انيدر دانشجو نترنتيبه ا يبروز وابستگ
به نظر  ،يپژوهش فعل يها افتهيدر خصوص . دارد
مورد دانشگاه  يداروساز انيدانشجو كمتعداد  درس مي

استفاده از مركز  يبرا آنهاتر بيش التيتسه زيو نمطالعه 
 ريسا انيبا دانشجو سهياطالعات دانشكده، در مقا يفناور

آنها  يوابستگ زاني، ممكن است در باال بودن مها دانشكده
  .نقش داشته باشد نترنتيبه ا
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 يها ترم انيبود كه دانشجو نيمطالعه ا يها افتهي گريد از
در معرض  يليتحص يها ترم رياز سا شياول و دوم ب

به  يوابستگ زانيم نيب و رندقرار دا نترنتيبه ا يوابستگ
 يمعنادار يتفاوت آمار ،يليترم تحص ريو متغ نترنتيا
 زيو همكاران ن يگيرابطه، محمد ب نيدر هم. شد افتي

و ترم  نترنتيبه ا يوابستگ نيرا ب يمعنادار يارتباط آمار
اراك  يدانشگاه علوم پزشك انيدر دانشجو يليتحص

 3و  2ترم  انيگزارش كردند و ابراز داشتند كه دانشجو
قرار  نترنتيبه ا يدر معرض وابستگ ها ترم رياز سا شيب

 يليتحص يها ترم انيرسد دانشجو مي به نظر). 24(دارند
ورود به  ،تر بيشداشتن اوقات فراغت  ليبه دلتر  نييپا
 يجستجو يبرا يو عالقه و كنجكاو دتريجد طيمح

خود،  يها ياطالعات تازه به منظور رقابت با هم كالس
 نيكه ا كنند مي مراجعه نترنتيبه ا ها ترم رياز سا تر بيش

 نترنتيبه ا ها آن تر بيش يوابستگامر ممكن است سبب 
  .شود
برحسب  نترنتيبه ا يوابستگي  سهيچند كه در مقا هر

 افتي يمعنادار يتفاوت آمار انيمحل سكونت دانشجو
با  سهيساكن خوابگاه در مقا انينشد اما دانشجو

به  يتر كم يدر معرض وابستگ يرخوابگاهيغ انيدانشجو
 زيو همكاران ن يمطالعه قمر جينتا. قرار داشتند نترنتيا

در  يو زندگ نترنتيبه ا يوابستگ نيب هاز آن بود ك يحاك
امروزه  ).18(وجود ندارد يمعنادار يخوابگاه ارتباط آمار

از  گيري اطالعات، امكان بهره يبه مدد گسترش فناور
فراهم  رخوابگاهيدر همه جا اعم از خوابگاه و غ نترنتيا
ساكن  انيدر دانشجو نترنتيبه ا يدسترس زانيو م ستا

است چرا كه  كساني باًيتقر رخوابگاهيخوابگاه و غ
تلفن همراه و تبلت  يبا استفاده از گوش انيدانشجو

رو  نياز ا. متصل گردند نترنتيبه ا ييدر هر جا ندتوان مي
 كيدر هر دو گروه به  نترنت،يبه ا يامكان بروز وابستگ

  . ستا زانيم
 نهيدر زم يتر بيشكه مهارت  يانينشان داد دانشجو جينتا

در معرض  نيرياز سا شي، برنددا انهيو را نترنتيكار با ا

 نترنتيبه ا يوابستگ بين رند وقرار دا نترنتيبه ا يوابستگ
 يتفاوت آمار نترنتيو ا انهيمهارت كار با را زانيمو

 يرابطه آمار زيو همكاران ن يمرق. شد افتي يمعنادار
مهارت در  زانيو م نترنتيبه ا يوابستگ نيب را يمعنادار

به نظر ). 18(گزارش نمودند انهيو را نترنتيا نهيزم
 نترنتيمهارت كار با ا زانيم نيب يميرابطه مستق درس مي

به آن وجود داشته باشد چرا كه  يو وابستگ انهيو را
 نهيتوانمند در زم انيدانشجو گيري استفاده و بهره زانيم

است كه از  يانياز دانشجو تر بيش انه،يو را نترنتيكار با ا
   .برخوردار هستند نهيزم نيدر ا يتر كم يتوانمند

 انهيرا يدارا انيپژوهش نشان داد كه دانشجو جينتا
در  انيدانشجو رياز سا شيب يمعناداربه طور  يشخص

رابطه  نيدر هم. رندقرار دا نترنتيبه ا يمعرض وابستگ
 انهيكردند كه داشتن را انيو همكاران ب يگيمحمد ب
 نترنتيبه ا يوابستگ از عوامل مؤثر در يكي يشخص
به  يدسترس شيامروزه به دنبال افزا). 24(است

به  انيدانشجو سبك و قابل حمل، يشخص يها انهيرا
 نترنتيبه ا يزمان تيگونه محدود چيو بدون ه يراحت

 تر بيش نترنتيآنها به ا يوابستگ نهيو زم ندشو ميمتصل 
  . ستندين يخصش انهيرا ياست كه دارا يانياز دانشجو

 ها كه شب يانيدانشجو ،هاي اين مطالعه نشان داديافته
كه در  ياز كسان شيب ند،نكياستفاده م نترنتيا ازتر بيش
در  ند،وش ميمتصل  نترنتيبه ا روز شبانهاوقات  ريسا

 زانيمي  سهيمقا. ندرقرار دا نترنتيبه ا يمعرض وابستگ
در  نترنتيبراساس زمان استفاده از ا نترنتيبه ا يوابستگ
در . نشان داد يمعنادار يتفاوت آمار روز شبانهطول 

زمان  نيو همكاران ب يو درگاه شفريزيرابطه و نيهم
 يرابطه آمار نترنت،يبه ا يو وابستگ نترنتياستفاده از ا

دچار  افراد را گزارش كردند و ابراز داشتند كه يمعنادار
 نترنتيدر هنگام شب از ا تر بيش نترنت،يبه ا يوابستگ
 خصوص، به نظر نيدر ا ).21و20(كنند مي استفاده

از مشكالت و مسائل رسد كه در هنگام شب، فرد  مي
به  ان،يروزمره فارغ گشته و به دور از مزاحمت اطراف
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 يو مدت زمان طوالن تر بيش يو با آرامش فكر يراحت
به  يو لذا امكان وابستگ كند مياستفاده  نترنتيا از يتر
  .ابدي يم شياو افزا در نترنتيا
 زانيم شيكه با افزا استآن  انگريب ي اين بررسيها افتهي

 يدر طول هفته، احتمال وابستگ نترنتيساعت استفاده از ا
و  نترنتيبه ا يوابستگ نيب. ابدي مي شيافزا نترنتيبه ا
در طول هفته، تفاوت  نترنتيساعت استفاده از ا زانيم

رابطه، كانان و  نيدر هم. ديگرد افتي يمعنادار يآمار
كه  نشان دادنداي  هيترك انيدانشجو يبررس باهمكاران 

در طول هفته، در  نترنتيطول مدت استفاده از ا
 برابر 8/2در حدود  نترنتيوابسته به ا انيدانشجو
 7/6ساعت در برابر  19( بود روابستهيغ انيدانشجو
كردند كه  انيب زيو همكاران ن) Ko(كو). 9)(ساعت

موارد % 59در  نترنت،يبه ا يدچار وابستگ انيدانشجو
 تر كمموارد % 41ه و تنها در ساعت در هفت 30از  تر بيش

 استفاده نترنتيساعت در هفته از ا 30 يو مساو
د كه با دار مي ابراز شفريزيرابطه و نيدر هم). 15(كنند مي
به  ياحتمال وابستگ نترنت،يساعات استفاده از ا شيافزا

 كه آيد ميخصوص به نظر  نيدر ا ).20(ابدي مي شيآن افزا
به  يتر بيشساعات  زانيكاربر به م كيهر چقدر كه 

و  دتريداشته باشد، با مطالب جد يدسترس نترنتيا
به  يفراوان تر ليتما ها آشنا شده و به تبع آن يتر بيش

 زين او يخواهد داشت و كنجكاو نترنتياستفاده از ا
  .افتيخواهد  شيافزا
كه به منظوراستفاده از وبالگ و  يكسان ،يمطالعه فعل در

كردند، در معرض  مي مراجعه نترنتيبه ا يسرگرم
 يوابستگ نيب. قرار داشتند نترنتيبه ا يتر بيش يوابستگ

 يمعنادار يتفاوت آمار استفاده از آن ليو دل نترنتيبه ا
د دار مي ابراز شفريزيرابطه و نيهم در .ديگرد افتي

از  يمشكالت و سرگرم يفراموش يبرا طكه فق يكسان
به  يتر بيش يوابستگ ، در معرضكنند مي استفاده نترنتيا
كانان و همكاران ابراز  نيهمچن). 20(قرار دارند نترنتيا

 نترنت،يبه ا يدچار وابستگ انياز دانشجو% 4/62نددار مي

). 9(كنند مي استفاده ينترنتيا يها اميگفتگوها و پ ازتر بيش
 يوابستگ يعوامل خطرزا يبا بررس زين انو همكار يقمر
ابراز داشتند كه  يپزشك انيدر دانشجو نترنتيبه ا

 نترنتيبه ا يوابستگ زانيم ،ينترنتيا ياستفاده از گفتگوها
از  يانه تعدادتأسفم). 18(دده مي شيبرابر افزا 7/2تا  را

استفاده  نترنتياز ا يدرس ريغ ليبه دال شجوكاربران دان
 نترنتيوقت خود را در ا يمتماد يها و ساعت كنند مي

 يلياز دل نظر صرف انيحال، دانشجوبه هر . ندينما يتلف م
در صورت استفاده  كنند مياستفاده  نترنتيكه از ا
در معرض  نترنت،ياز ا رهدفمندينشده و غ يريز برنامه
  .رنديگ مي به آن قرار يوابستگ
 نيدر ا. مواجه بود يچند يها تيبا محدود يفعل مطالعه

 يروش خودگزارش ده با استفاده از ها مطالعه داده
صحت  روش ممكن است بر نياند، كه ا شده آوري جمع
كه  نيبا توجه به ا نيهمچن. باشد رگذاريتاث حينتا

 يدانشگاه علوم پزشك انيمطالعه، دانشجو نيا يها نمونه
 يها دانشگاه انيدانشجو ريبه سا جينتاكرمانشاه بودند 

   .باشدمين ميكشور، قابل تعم يعلوم پزشك
 انيكه مطالعه حاضر فقط در دانشجو ييآنجا از

 شنهاديانجام شده است، پ يعلوم پزشك يها رشته
 يها رشته انيمشابه در دانشجواي  شود كه مطالعه مي
 يباال ميزانبا توجه به  نيهمچن. انجام شود گريد

مطالعه،  نيا يها در نمونه نترنتيبه ا فيخف وابستگي
 يبر بررس أكيدتبا  يهشود كه مطالعات مشاب مي شنهاديپ

انجام  نترنتيبه ا يوابستگ ميزانعلل و عوامل مرتبط با 
  .گردد

  
  گيري نتيجه

 تيحاصل از پژوهش نشان داد كه اكثر يها افتهي
 نترنتيبه ا فيخف يدانشگاه دچار وابستگاين  انيدانشجو

امر  نيا ،يبودند، كه با توجه به رشد روزافزون تكنولوژ
 ف،يخف يكه افراد دچار وابستگ نياست بر ا يزنگ خطر

 گريد ياز سو. شوند دهيكش ديشد يبه سمت وابستگ
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باعث دور شدن  دتوان مي نترنتياستفاده كنترل نشده از ا
افت  تيو در نها يدرس فياز مباحث و تكال انيدانشجو
 يلزوم اتخاذ راهكارها ليدل نيبه هم. شود آنان يليتحص
 يآشناساز زيو ن نترنتيمند از ا جهت استفاده هدف يعمل

 يضروركامالً  نترنت،يبه ا يبا عواقب وابستگ انيدانشجو
 دشو مي شنهاديپ مسأله تيمبه اه تيبا عنا. دينما مي

 ها دانشگاه ريدر سا تر بيشبا حجم نمونه  يمطالعه مشابه
وابسته و  انيدانشجو يليتحص تيوضع زيانجام شود و ن

  .شود سهيمقا گريكديبا  نترنتيبه ا روابستهيغ
  

  قدرداني
 قاتيتحق تهيمصوب كم يمقاله حاصل طرح پژوهش نيا

. است كرمانشاه يدانشگاه علوم پزشك ييدانشجو
كه در  يانيرا از دانشجو دپژوهشگران مراتب تشكر خو

  .نددار ميمطالعه شركت نمودند ابراز  نيا
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Internet Dependency in Students of Kermanshah University of 
Medical Sciences 

 
Ziba Mohammady1, Alireza Khatony2, Mohamad Hydary3, Masoud Bahreini4 

 
Abstract 
 
Introduction: Despite several advantages of Internet, it involves serious problems and the most important 
ones is dependency on Internet. This study aimed to examine the Internet dependency in students of 
Kermanshah University of Medical Sciences. 
Methods: In this descriptive cross-sectional study, 384 students of Kermanshah University of Medical 
Sciences were selected through stratified random sampling. Young's Internet Addiction Scale was employed 
for gathering data. Data analysis was performed using descriptive and analytic statistic including 
independent t-test and ANOVA. 
Results: The results of 350 filled questionnaires showed that 91.7% of students were slightly dependant on 
the Internet and only 0.3% of them were severly dependant. There were statistically significant differences 
between internet dependency and sex (p=0.019, t=2.356), age (p=0.034, f=3.426), marital status (p<0.001, 
t=4.447), field of study (p<0.001, f=4.3), having a personal computer (p<0.001, t=4.388), knowledge of 
computer (p<0.001, f=6.547), knowledge of Internet (p<0.002, f=6.458), and reason for using the Internet 
(p<0.001, f=3.383). 
Conclusion: Considering high prevalence of slight dependence on the Internet among university students, 
development of training programs to familiarize students with the risks of dependence on the Internet is 
necessary. 
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