
گزارش کوتاه
رفسنجانکیمجله دانشگاه علوم پزش

275-1396،282خرداد، 16دوره

دانشگاه علوم يپرستاران یسالمت عمومی در دانشجوبا ارتباط اعتیاد به اینترنت 
: یک گزارش کوتاه1394پزشکی شاهرود در سال 

، 1عدنان کریمی، 1ن صائمی، محس3میترا طالبی،1نگین افتخاري،2، فاطمه مهرآور1یحسنالموسی ابو
4زادهمرتضی شمسی

25/2/96پذیرش مقاله:19/2/96دریافت اصالحیه از نویسنده:23/10/95ارسال مقاله به نویسنده جهت اصالح:13/10/95دریافت مقاله:

چکیده
جهـت انیدانشجونکهیاتوجه بهارد. باو نادرست از اینترنت، خطر اعتیاد به آن را به دنبال دازحدشیباستفاده زمینه و هدف:

خطـر  معـرض درآنـان یعمـوم سـالمت گذراننـد، لـذا  مینترنتیاازاستفادهبهرازیاديساعات،قیتحقوف، مطالعهیالکتانجام
زشـکی  دانشگاه علوم پيان پرستاریهدف تعیین ارتباط اعتیاد به اینترنت با سالمت عمومی در دانشجوحاضر باباشد. پژوهشمی

صورت گرفت.1394شاهرود در سال 
1393-94دوم سال تحصـیلی  مسالیندر مشغول به تحصیل يپرستاريدانشجو187این مطالعه مقطعی، در :هاروشمواد و 

اطالعـات در  يآورجمعشد. ابزار يآورجمعآنها اطالعاتيه به روش سرشمارکدانشگاه علوم پزشکی شاهرود مشارکت داشتند 
سـالمت عمـومی   ) وInternet addiction test; IAT، اعتیـاد بـه اینترنـت (   یـک دموگرافمشخصـات نامـه پرسـش لعه سه ن مطایا

Goldberg(General health questionnaire; GHQ) .يهاآزمونها با استفاده از دادهبودtو طرفـه کیـ انس یز واریمستقل و آنال
تحلیل قرار گرفت.وهیتجزمورد ياکمجذور 

درصد دانشجویان 4/52سال بود. 63/21±25/3در این مطالعه کنندهشرکتمیانگین و انحراف معیار سنی دانشجویان ها: افتهی
65/2±14/1اجتماعی در روز يهاشبکه، میانگین و انحراف معیار ساعات استفاده از نیچنمهدرصد مجرد بودند. 8/89دختر و 

کاربران کهيطوربه؛)>001/0pمشاهده شد (يبه اینترنت از نظر آماري ارتباط معنادارساعت بود. بین سالمت عمومی و اعتیاد
هاي سالمت عمومی قرار داشتند.حیطهدرطبیعی اینترنت کمتر در معرض آسیب 

اد به ارتباط آن با اعتیدانشجویان در معرض خطر و آسیب دیده بود و با توجه بهسومکیسالمت عمومی بیش از : يریگجهینت
.رسدیمضروري به نظر رانهیشگیپاینترنت، مداخالت 

اعتیاد به اینترنت، سالمت عمومی، دانشجویان پرستاري، شاهرودکلیدي: يهاواژه

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایراندانشجوي کارشناسی پرستاري، -1
، ایرانگرگان، گلستاندانشگاه علوم پزشکی واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان پنج آذر، 2-
، ایران، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرودبهداشت جامعهپرستاريآموزشی گروه مربی 3-
دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران(نویسنده مسئول) مربی گروه آموزشی پرستاري داخلی جراحی،-4

mortezashamsizadeh@gmail.com، پست الکترونیکی: 023- 32394800، دورنگار: 023-32395054تلفن: 
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مقدمه
ر اي رو به گسترش است، هبه اینترنت پدیدهدسترسی 

کنندگان استفادهه روز تعداد بیشتري از افراد در زمر
ضرر . اینترنت خود ابزاري بی]1[گیرنداینترنت قرار می

و نادرست از آن، خطر اعتیاد ازحدشیباما استفاده ،است
رسد اینترنت به اینترنت را به دنبال دارد. به نظر می

خصوصبهتدریج قسمت زیادي از زندگی روزانه افرادبه
اخیر اینترنت يهاسالنماید. درجوانان را اشغال می

خصوصبهمختلف مردم،اقشارتوجه موردشدتبه
تا استگرفته و جذابیت آن باعث شدهقراردانشجویان

صرفها وقت خود را در کنار رایانهساعتکنندگان استفاده
هاي آن کاربردهاي فراوان اینترنت و جذابیت.]2[کنند

»اعتیاد به اینترنت«عنوان بهايیدهپداست سبب شده 
.]3[ظهور یابد

Youngچهار مورد از عالئم زیر را براي داشتن حداقل
احساس داند:ضروري میت اعتیاد به اینترنتشخیص

نیاز براياحساسذهنی با اینترنت،داشتن اشتغال
منظور از اینترنت با افزایش مقدار زمان استفاده بهاستفاده

کسب رضایت، نداشتن توانایی براي مهار خود در استفاده 
عنوان راهی براي فرار ازنترنت بهاز اینترنت، استفاده از ای

اعضاي دادن خلق، دروغ گفتن بهتسکین یامشکالت
ر گرفتار مقداساختنیمخفمنظورخانواده یا دوستان به

اران در مطالعه کو همAl-Gamal. ]3[به اینترنتشدن
ن پرستاريایدرصد دانشجو40ش از یه بکافتند یخود در

ار یتواند تبعات بسین مورد میه اکاد دارند ینترنت اعتیبه ا
.]4[دداشته باشيپرستاريندهایابر فريبد

سالمت عمومی دانشجویان در هر جامعه داراي اهمیت 
جمله سازندگان بسیار زیادي است، زیرا دانشجویان از

انیدانشجونکهیاتوجه به. با]5[فرداي هر جامعه هستند
رازیاديعاتق سایتحقومطالعهایوفیالکتانجامجهت

آنانیعمومالمتسگذرانند، لذامینترنتیاازاستفادهبه
هدف تعیین باش حاضر. پژوه]6[باشد ر میخطمعرضدر

ان یالمت عمومی در دانشجوبا ساعتیاد به اینترنتطارتبا
1394دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال يپرستار

صورت گرفت.

هامواد و روش
موردمطالعه. جامعه باشدیموع مقطعی این مطالعه از ن

مشغول مقطع کارشناسی پرستاريدانشجویانکلیهشامل 
به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال

تمایل به ورود به مطالعه شامل يارهایبود. مع1394
و در مطالعه و عدم مشکالت جسمی بارز و آشکارشرکت

بود.نامهپرسشمودن معیار خروج از مطالعه عدم تکمیل ن
دانشجوي 200دانشجو از تعداد کل 187ن مطالعهیدر ا

سال دوم نیمسالدر پرستاري مشغول به تحصیل
علوم پزشکی شاهرود، دانشگاه 1393- 94تحصیلی

آنها اطالعاتيه به روش سرشمارکمشارکت داشتند 
شد.يآورجمع

امهنپرسشن مطالعه سه یاطالعات در ايآورجمعابزار 
،یلیترم تحصجنس،سن، (یکدموگرافمشخصاتشامل 

وضعیت تأهل، مقطع ن،یوالدالتیتحصسطح بودن،یبوم
)، یلیت از رشته تحصیتحصیلی، وضعیت سکونت و رضا

Internet addictionاعتیاد به اینترنت یانگ (نامهپرسش
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test; IAT( سالمت عمومی نامهپرسشوGoldberg

(General health questionnaire; GHQ).بود
توسط)IATاعتیاد به اینترنت یانگ (نامهپرسش

Kimberly Youngنامهپرسشن یا.]2[ده است شساخته
از مقیاس استفادهبااست و شدهطراحیعبارت20در

، 0شود=(شامل حال من نمیگرددیميگذارارزشلیکرت 
. )5همیشه=، 4کرات=، به3، غالباً=2گاهی=، گه1ندرت=به

ثرک(صفر) و حدا0اس یمقنیاازشدهکسبنمرهحداقل
وابستگی بیشتر دهندهنشانباالتر که نمره است100نمره

نیاازشدهکسبهاينمرهاساس. برباشدیمبه اینترنت 
کاربر )، 49کمتر از (گروه کاربر طبیعیسهدرافراداسیمق

کاربر معتاد و )50-79(در معرض خطر اعتیاد به اینترنت 
و همکاران Alavi،نیهمچن. گیرند) قرار می100-80(

نامه دو نوع روایی محتوایی و افتراقی براي این پرسش
)5/0r= و (Ramezani تعیین پایایی منظوربهو همکاران

نامه مذکور با استفاده از روش آلفاي کرونباخ، پرسش
اضر . در مطالعه ح]7-8[را گزارش کردند93/0ضریب 

نامه با استفاده از آلفاي کرونباخ پایایی براي کل پرسش
حاصل شد.94/0

طور به) Goldberg)GHQسالمت عمومی نامهسشپر
هاي هصورت برگگرفته و بهقراردنظریتجدمکرر مورد 

آنها سؤالی در مطالعات از12و 28، 30شدهکوتاه 
لی آن سؤا28شده است که در این پژوهش از فرم استفاده

)GHQ-28(نامهپرسشاین هايلسؤا.]9[استفاده گردید
به بررسی وضعیت سالمت عمومی و روانی فرد در یک ماه 

مانند افکار و احساسات هاییهپردازد و شامل نشاناخیر می
مشاهده است که بر بل هایی از رفتار قانابهنجار و جنبه

سؤالی 28نامهپرسشموقعیت اینجا و اکنون تأکید دارد.

که استشدهتشکیلمقیاس خرده4سالمت عمومی از 
عالئم مقیاس اند: خردهکه عبارتسؤال دارند7هرکدام
مقیاس خرده،خوابیو بیاضطراب مقیاس خرده،جسمی

افسردگی مقیاس خردهواختالل در عملکرد اجتماعی
و از عدبه آن نمر، عدبهرزات در متیاع امجمواز .شدید
يابرعمومیسالمتکله نمر، مختلفد بعاات انمرع مجمو

باو السؤ7شاملعدبهر. گرددیممحاسبهد فرهر
، 0(هرگز=گرددیميگذارارزشاز مقیاس لیکرت استفاده

، بسیار بیشتر از 2، بیشتر از حد معمول=1در حد معمول=
کلو در 21بعدهره در نمرکه حداکثر)3حد معمول=

.ستاکمترعمومیسالمتمؤیدبیشتره رنمده و بو84
ن با توجه به نشجویاداعمومیسالمتسیربرجهت

(افرادي که در 0-21يهاگروهدر ،آمدهدستبهنمره 
(افرادي 22-42)، برندیممطلوب به سر سالمتیوضعیت

- 63در معرض خطر قرار دارند)، هاطهیحکه در برخی از 
) و انددهیدآسیب هاطهیحفرادي که در برخی از (ا43
(افرادي که وضعیت سالمت عمومی وخیمی 84-64

به نقل از Goldbergدر بررسی . ]5[رندیگیمدارند) قرار 
Fathiو 95/0نامه ، پایایی براي کل پرسشهمکارشو

شده استگزارش 93/0ثبات درونی با آلفاي کرونباخ 
، در مطالعه حاضر پایایی براي کل نیهمچن. ]10[
حاصل شد.89/0نامه با استفاده از آلفاي کرونباخ رسشپ

رسانی، هماهنگی با آموزش دانشکده و اطالعپس از
شدهاعالمدانشجویان در زمان و مکان (کالس) از قبل 

ارائه توضیحاتی در مورد هدف حضور یافتند و بعد از
در کنندهشرکتاز دانشجویان ،پژوهشگرپژوهش توسط 

را تکمیل نمایند.هانامهپرسشکه پژوهش خواسته شد
درکنندهشرکتپژوهشمورديواحدهاهیلکجهت
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.دیگرداخذآگاهانهیتبکنامهتیرضافرممطالعه،
از اجازهشامل کسبپژوهشنیادریاخالقمالحظات
و پژوهشبه واحدهاي موردخودیمعرفمربوط،مسئولین

بهمطالعهجینتاارائهپژوهش،تیماهواهدافتشریح
آخردروانیدانشجووموردمطالعهدانشگاهمسئولین
شخصیاطالعاتکهانیدانشجوبهدادنخاطراطمینان

.ماندیمباقیمحرمانهصورتبهآنها 
دانشجویان به ییگوپاسخهاي حاصل از داده،تیدر نها
مورد 20نسخه SPSSافزاربا استفاده از نرم،سؤاالت
و ین سالمت عمومیارتباط بگرفت.ر راتحلیل قو تجزیه

یبررسياکنترنت با استفاده از آزمون مجذور یاد به ایاعت
مطالعه (سالمت يرهایاز متغیکد. ارتباط هر یگرد

یمکیکدموگرافيرهاینترنت) با متغیاد به ایو اعتیعموم
ز یمستقل، آنالtيهاآزمونب با استفاده از یبه ترتیفکیو 
قرار گرفت. یابیمورد ارزياکو مجذوررفهطکیانس یوار

در نظر گرفته شد.05/0ها داري در آزمونسطح معنی

نتایج

%5/93دانشجویان مشارکتدر این مطالعه درصد 
ان یسنی دانشجوو انحراف معیار بود. میانگیننفر) 187(

سال، 63/21±25/3ن مطالعه یدر اکنندهشرکت
سال48و 18بیترتهبحداقل و حداکثر سن ،همچنین

نفر)168(%8/89دانشجویان دختر، نفر)98(%4/52. بود
%1/56دانشجویان غیربومی و نفر)92(%2/49مجرد، 

هاي دانشگاه بودند. در بین ساکن خوابگاهنفر)105(
از رشته تحصیلی خود نفر) 152(%3/81دانشجویان 

دانشجویان ازنفر) 175(%6/93رضایت داشتند و 
و تلگرام آپواتسهاي اجتماعی نظیر الین، وایبر، شبکه

ن و انحراف معیار سطح میانگی. کردندیماستفاده
14/10±94/3به ترتیب ر دانشجویان پدر و مادتحصیالت 

و انحراف معیارمیانگیننیهمچنال بود. س67/7±23/4و
65/2±14/1اجتماعی در روز يهاشبکهساعات استفاده از 

دانشجویان در طول هفته به میزان %9/21د و ساعت بو
کردند ساعت و یا بیشتر، از اینترنت استفاده می15

.)1(جدول 

1394در سالشاهرودکیعلوم پزشدانشگاه يدانشجویان پرستاردموگرافیکيرهایمتغیفراوانتوزیع - 1جدول 
تعداد (درصد)متغیر(درصد)تعدادمتغیر

)8/50(95بلیوضعیت بومی)6/47(89مذکرجنسیت
)2/49(92خیر)4/52(98مؤنث

)1/56(105خوابگاهیوضعیت سکونت)8/89(168مجردوضعیت تأهل
)9/43(82یخوابگاهریغ)2/10(19متأهل

رضایت از رشته 
تحصیلی

میزان استفاده از اینترنت )3/81(152بلی
در هفته (ساعت)

4-020)7/10(
)1/31(558-9)7/18(35خیر

هاي استفاده از شبکه
اجتماعی

175بلی
)6/93(14-1068)3/36(

12خیر
)9/21(41ساعت و بیشتر15)4/6(
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)%92نفر (172ه کداد ه نشان ن مطالعیايهاافتهی
15و پسر)80دختر و 92(کاربر عادي اینترنتعنوانبه

اعتیاد به اینترنتکاربر در معرض خطر عنوانبه) %8نفر (
از نظر سالمت نیچنهم. تعیین شدندپسر)9دختر و 6(

دختر 59() در وضعیت مطلوب%6/63نفر (119عمومی، 
دختر و 37() در معرض خطر%5/30نفر (57، پسر)60و 

9دختر و 2(در وضعیت وخیم ) %9/5نفر (11و پسر)20
بودند.پسر) 

در شدهکسبیاز و انحراف معیار میانگین امت
ترتیب، عالئم هاي چهارگانه سالمت عمومی بهمقیاسخرده

، 58/5±27/4یخوابیب، اضطراب و 02/4±61/3جسمانی 
05/4±40/4و افسردگی 09/7±77/2عملکرد اجتماعی 

بود.
، بین سالمت عمومی و ياکبا استفاده از آزمون مجذور

ده شدیديري ارتباط معناداراعتیاد به اینترنت از نظر آما
)001/0p<(،کاربران طبیعی اینترنت کمتر در کهيطوربه

هاي سالمت عمومی قرار داشتند.حیطهدرمعرض آسیب 
بین اعتیاد به اینترنت و متغیرهاي دموگرافیک ارتباط 

سالمت ). ولی بین<05/0p(نشدمشاهدهآماري معناداري 
ت بومی ) و وضعی=010/0pعمومی و جنسیت (

)012/0p= ،جنس کهيطوربه) ارتباط آماري معنادار بود
مؤنث و افراد بومی از وضعیت سالمت عمومی بهتري 

برخوردار بودند.

بحث
معتاد به کاربرانه کان داشت یمطالعه حاضر بيهاافتهی

تري برخوردارند و اینترنت از سطح سالمت عمومی پایین
سالمت چهارگانههاي سالمت عمومی این افراد در حیطه

که با باشدعمومی بیشتر در معرض آسیب و خطر می
پژوهش دراما ؛]6،11[د باشاکثریت مطالعات همسو می

Nodoushan بین اعتیاد به اینترنت و ]12[و همکاران
یت سالمت عمومی ارتباط آماري معناداري مشاهده وضع
ش تواند جامعه هدف پژوهکه دلیل احتمالی آن مینشد

ط دانشجویان پرستاري فقه حاضر که در مطالعباشد 
مشارکت داشتند.

هاي مورد پژوهش در مطالعه حاضر، اکثریت نمونه
) داراي سطح سالمت عمومی مطلوب بودند که 6/63%(

نث و دانشجویان بومی مشاهده گردید بیشتر در جنس مؤ
. در ]6،12[داردیوانخهمکه این نتیجه با سایر مطالعات 

ر که پذیرش دو همکاران معتقدند Lapsleyاین رابطه 
ه، غیربومی با دوري از خانوادي دانشجویان برادانشگاه 

ازگاري مجدد ه متضمن سهمراه بوده کدوستان و آشنایان
باشد و ممکن است زندگی جدید میبا تغییرات حاصله در 

.]13[وضعیت سالمت عمومی فرد را نیز به خطر اندازد
ساعت 10ها، بیش از درصد نمونه2/58در این مطالعه 

ولی بین کردنداز اینترنت در طول هفته استفاده می
ساعت استفاده از اینترنت در طول هفته و اعتیاد به 

اهده نشد که اینترنت ارتباط آماري معناداري مش
Nodoushan نیز به همین یافته دست ]12[و همکاران

کهدر شهر الر ]Viseshfar]14مطالعه در اما یافتند.
درینترنتابهدعتیااانمیزتعیینمنظوربه

،شدمنجاارالشهريهانتیکافاز کنندگاناستفاده
بهدعتیااوینترنتاازدهستفاانمازبینیددگرخصـمش
وهاشبکهنیابررکادر کهيطوربهدارد،دجووطتباارآن
، احتمال کردندیمنامنظم از اینترنت استفاده صورتبهیا

معناداري بیشتر از طوربهاعتیاد به اینترنت در این افراد 
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کسانی بود که بر طبق برنامه منظم از اینترنت استفاده 
جامعه مورد تواند میاین تفاوتدلیل احتمالی . کردندیم

با هدف تعیین میزان Viseshfarهدف باشد که پژوهش 
این يهانتیکافاز کنندگاناستفادهاعتیاد به اینترنت در 
شهر اجرا گردیده بود.

Dargahi وRazavi در پژوهش خود دریافتند افراد
داراي اعتیاد به اینترنت، درجات مختلفی از رفتارهاي 

بیگانگی با خود، احساس اجتماعی مانند احساس - روانی
ضعف و ناتوانی در انجام امور، رفتار نابهنجار اجتماعی، 

و رفتار احساسی از خود نشان گراییگریزي، دروناجتماع
در پژوهش حاضر نیز افراد داراي سالمت . ]15[دهندمی

تر، بیشتر در معرض خطر اعتیاد به اینترنت عمومی پایین
یک آسیب منزلهبهراب طاضشاید افسردگی وقرار داشتند. 

کندبه اعتیاد اینترنتی مستعد يابتالروانی فرد را براي 
برخی افراد هم براي کاهش افسردگی و اضطراب .]1[

راه عنوانبهآورند و از آن خویش به اینترنت روي می
.]6[کننداستفاده میيگریز
این پژوهش وضعیت روانی دانشجویان در زمان در

(فقط دانشجویان يارشتهتکنامه و بررسی سشتکمیل پر
بنابراین . هاي این پژوهش بوداز محدودیتپرستاري)
در مورد خصوصبهتري وسیعاتشود که مطالعتوصیه می

هاي اجتماعی و ابزارهایی جهت بررسی اعتیاد به شبکه
طراحی و اجرا گردد.هاي آن زیان

يریگجهینت
شجویان در معرض دانسومکیسالمت عمومی بیش از 

خطر و آسیب دیده بود و با توجه به ارتباط آن با اعتیاد به 
عنوان یک این پدیده بهبه شودیماینترنت، پیشنهاد 

ساز آیندهجوان ونسلریگبانیگرمشکل روانی که اغلب 
مداخالت مبذول گردد وتوجه جدي،باشدجامعه می

هاس و دانشگاهها، مدارآموزش در خانوادهنظیررانهیشگیپ
صحیح از کامپیوتر، اینترنت و استفادهفرهنگ در مورد

.رسدیمت آن ضروري به نظر امکانا
و قدردانیتشکر

ب در شوراي کمیته مصوهشیوپژح طرحاصل از مقالهینا
. باشدیمشاهرودپزشکیم علوه نشگاتحقیقات دانشجویی دا

فناوريوهشیوپژم محترنتومعاحوزهيرهمکااز همچنین 
زه حو، حطرمالیمنابعدر تأمین علوم پزشکی شاهرودهنشگادا

جهت هماهنگی با دانشجویان هنشگاداشیزموم آمحترنتومعا
و کلیه دانشجویان عزیز که و در اختیار قرار دادن کالس

یاري نمودند،حطراینياجردر انامه را تکمیل و ما را پرسش
.نماییمتقدیر و تشکر می
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The Relationship between Internet Addiction and General Health in

Nursing Students at Shahroud University of Medical Sciences in 2015: A

Short Report

M. Abolhassani1, F. Mehravar2, N. Eftekhari1, M. Talebi3, M. Saemi1, A. Karimi1, M.

Shamsizadeh4
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Background and Objective: The excessive and inappropriate use of the internet may lead to addiction.

According to the fact that students spend many hours online to do their homework, study their lessons, and do

research, their general health is in danger. This study aimed to determine the relationship between internet

addiction and general health in Shahroud University of Medical Sciences in 2015.

Materials and Methods: In this cross-sectional study, 187 nursing students were attending in second semester

of 2014-2015 in Shahroud University of Medical Sciences. Data were collected through census method using

three questionnaires including demographic characteristics, internet addiction test (IAT), and Goldberg general

health questionnaire (GHQ). Data were analyzed using independent t-test, one-way ANOVA, and chi-square

test.

Results: The mean and standard deviation of age of students who participated in this study was 21.63±3.25

years. Fifty two point four percent of the students were female and 89.8% were single. Also, the mean and

standard deviation of the hours of using the social networks was 2.65±1.14 per day. There was a statistically

significant relation between internet addiction and general health (p<0.001), normal users of internet were less

exposed to the dangers of damage to general health.

Conclusion: General health was damaged in one third of the students and with regard to its relationship to

internet addiction, preventing interactions seem necessary.

Key words: Addiction to internet, General health, Nursing students, Shahroud
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