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چکیده
مقدمه :در سالیان اخیر استفاده از اینترنت به بخش مهمی از زندگی ایرانیان به ویژه در دانشجویان تبدیل شدده اسدتابا
ورود این فناوری جدید و تغییرات ناشی از آن ،این پرسش مطرح است که وضعیت اعتیاد بده اینترندت در دانشدجویان پرسدتاری
چگونه است ،مطالعه حاضر با هدف تعیدین وضعدیت اعتیداد به ایدنترنددت و عوامددل مرتددبا بدا آن در دانشدجویان پرسدتاری
طراحی و اجرا شده استا
روش :دراین مطالعه توصیفی 333 ،نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه های علوم پزشدکی شدهر تهدران بده صدورت
تصادفی انتخاب شدندا به منظور جمع آوری اطالعات از پرسشنامه ی ویژگی های جمعیت شناسی و "آزمون اعتیاد به اینترنت"
( )Internet Addiction Testاستفاده شدا پس از جمع آوری داده ها ،داده ها با نرم افزار  SPSS v. 21تجزیه و تحلیل شدا
یافته ها :در این مطالعه  28/33درصد دانشجویان پرستاری اعتیاد به اینترنت نداشته و  77/7درصد از آنها اعتیداد بده
اینترنت داشتندا بین اعتیاد به اینترنت با متغیرهای جمعیت شناختی از جملده جنسدیت ،وضدعیت کدامریوتر شخصدی ،سدایتهای
علمی ،وبالگ شخصی ،وب سایت شخصی ،گفتگوی اینترنتی(چت) ،گوش دادن به موسیقی ،وب گردی ،دوست یابی ،بازیهدای
اینترنتی ،کار با وبالگ ،مدت زمان استفاده از اینترنت در روز به ساعت ،مددت زمدان اسدتفاده از اینترندت در هفتده بده سداعت
همبستگی آماری معنی داری مشاهده شد ()p<3/337ا
نتیجه گیری :یافته های مطالعه نشان داد 77/7درصد از دانشجویان پرستاری به اینترنت اعتیاد داشته اندا با توجده بده
گسترش روز افزون اینترنت دربین دانشجویان ،طراحی ،اجرای برنامه های آموزشی مناسب و استفاده از مدداخالت اردر بخشدی
مبتنی بر اینترنت در راستای ارتقای هر چه بیشتر دانش و القاء رفتارهای سالم در بین دانشجویان پرستاری ضروری می باشدا
کلید واژه ها :اینترنت،اعتیاد به اینترنت ،دانشجوی پرستاری
تاریخ دریافت 7338/6/8
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وسواسی و آسیب شناسانه به اینترندت بده کدار بدرد ،البتده
جامعه علمی قبالً با مفاهیمی از قبیل اعتیداد بده فنداوری،
اعتیاد به رایانه و اعتیاد به بازی های رایانه ای آشنا بودا در
واقع این تفکر که استفاده از رایانه ممکن است به صدورت
اجباری یا حتی رفتاری اعتیاد آمیز و غیر قابل ترک در آیدد
از دهه  7373شکل گرفدت()7ا یاندگ ( )Youngمعتقدد
است که اختالل اعتیاد به اینترنت یدک "اخدتالل کنتدرل
تکاندده ای" ( )Impulse Control Disordersاسددت تددا

مقدمه
دسترسی به اینترنت پدیده ای روبه گسترش اسدت
و هددر روز تعددداد بیشددتری از افددراد در زمددره ی اسددتفاده
کنندگان اینترنت قرار می گیرند()7ا اینترنت اکنون در اوج
انقالب صنعتی دیجیتالی قدرار دارد( )8و هرگونده انقدالب
جدیدددی ،بددی گمددان مشددکالت و گرفتدداری هددای جدیددد
میآفریندا ویژگیهای منحصر بده فدرد اینترندت از جملده
سهولت دسترسی به آن ۴۲ ،سداعته بدودن ،سدادگی کدار،

نوعی وابستگی و معیار تشخیص آن شباهت بیشدتری بده
"قمدار بدازی بیمدار گونده" ()Pathological gambling
دارد ،پس میتوان آن را به عنوان اخدتالل تکانده در نظدر
گرفت؛ و این در حالی است که اعتیاد به اینترنت دامندهی
گسترده ای از رفتارها و مشکالت کنتدرل تکانده را در بدر
میگیرد()3 ,2ا دیویس ( )Deivisدر پدژوهش خدود بیدان
کرد که افراد در استفاده ی بیش از حدد از اینترندت دچدار
مشکالت درسی ،شغلی و یدا بدین فدردی ،بدی تدوجهی و
غفلت از دوستان ،خانواده وشغل ،تغییر در سبک زندگی به

هزینه پایین ،گمنام ماندن کاربران آن و ااا همگی موجدب
استقبال عظیم مردم در سراسر جهان از آن شده است()3ا
از بین رسانه های جمعی و فن آوری جدید ،اینترنت
برای فرد ،خانواده و جامعه ،مسدالل و مشدکالتی را ایجداد
کددرده کدده شایسددتهی توجدده و عنایددت خددار متفکددران،
پژوهشگران و روانشناسان استا از سال  8333تا ژولدن
 8378میالدی تعداد کداربران اینترنتدی سداننه افدزایش
فزاینده ای داشته است ،که آمار بدین صورت اسدت آسدیا
یک میلیارد و  76میلیون کاربراینترنتی و این در حالی بود

منظور وقت بیشتر برای رفتن به اینترنت ،کاهش عمدومی
قابل مالحظه فعالیت های جسمی ،دروغگویی به خدانواده،
کاهش فعالیت های لذت بخدش و سدرگرمی هدای قبلدی
برای رفتن به اینترنت است()73ا

کددده در سدددال  8333مدددیالدی فقدددا  774میلیدددون
کاربراینترنتی وجود داشته است ،ایدانت متحددهی آمریکدا
 587میلیون کاربر ،اروپا  572میلیون کاربر ،اسدترالیا 84
میلیون کاربر ،آفریقا  767میلیون کاربر وخداور میانده 33
میلیون کاربر اینترنتی را شامل می شوند،کل جمعیت دنیدا
در سال  8333میالدی  7میلیارد بود ،که بدال بدر 363
میلیون کاربراینترنتی وجود داشت و این در حالی است کده
با همین تعداد جمعیت در سال  8378میالدی بال بدر 8
میلیارد کاربر اینترنتی به صورت فزاینده ای رشد پیدا کرده

پژوهشگران متخصص در حوزهی اینترنت همچون
یانگ( ،)77ناکس ( ،)78( )Knoxاندرسون ()Anderson
( ،)73لوها ،لی پیندگ و زاونن ( & Lau-hua, Li-Ping

 )74( )Zhao-lanهمگی بر ماهیت اعتیاد آور اینترنت بده
خصور در قشر دانشجو تأکید داشدتهانددا بیشدترین آمدار
اعتیاد به اینترنت در دانشجویان سراسر دنیا که بدر اسدا

است()4ا
در ایران آمار کداربران اینترندت افدزایش روزافدزون
داشته است؛ به طوری که برپایه گزارش وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات ،تنها در چند سدال اخیدر شدمار کداربران
اینترنت در کشور بیست و پنج برابر شده است()5ا
کاربردهای فراوان اینترنت و جذابیت های آن سبب
شده در سال های اخیر پدیدده ای بدا عندوان "اعتیداد بده
اینترنت" ( )Internet addictionظهور یابد()6ا
اعتیاد به اینترنت اصدطالحی اسدت کده اولدین بدار

مختلف کسب نمایند()76ا
تعداد کاربران حرفه ای و نیمه حرفه ای اینترنت در

گلدبرگ ( )Goldbergآن را برای اسدتفاده بدیش از حدد و

بین دانشجویان علوم پزشکی بده اقتادای شدغل و حرفده

آموزش پرستاری

مرکز پژوهش های دانشگاهها صدورت گرفتده بده ترتیدب
شامل آمریکا ،آفریقای جنوبی ،کرهی جنوبی ،تایوان ،نروژ،
انگلستان ،ایتالیا ،چین و قبر

میباشد()75ا دستیابی بده

بهره وری مناسب در حرفه پرستاری نیازمند آن اسدت کده
نیروهای تربیت شدده در طدی دوران دانشدجویی حدداک ر
دانش و مهارت نزم را برای حرفه آیندده خدود بده طدر
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آنان و دسترسی بیشتر به امکانات مربدو در محدیاهدای
دانشگاهی در مقایسه با محیاهای دیگر ،به مراتب بیشدتر
از گروه های دیگر است()77ا
در مورد تعداد مبتالیدان اعتیداد اینترنتدی در کشدور
ایران ،هیچ آمار دقیقی وجود نداردا اما درگداهی و رضدوی
در پزوهش خود که بر روی  738نفر از کداربران اینترندت
در سنین  75تا  33سال انجام دادند ،گزارش کرده اند که
 33درصد کاربران ،به اینترنت اعتیاد داشته و همه ی آنها

یانگ جمع آوری شدا یافته ها نشان داد که 77/6درصداز
این دانشجویان اعتیاد به اینترندت داشدتند ،همچندین ایدن
مطالعه نشان داد که افدراد معتداد بده اینترندت دچدار افدت
عملکرد تحصیلی شدند و بیشتر به اتا های گفتگو ،وبالگ
و ااا میپرداختند ،همچنین این نتایج نشان داد کده مدردان
با احتمدال بیشدتری نسدبت بده زندان معتداد بده اینترندت
میباشند ()75ا
با توجده بده اینکده مسداله اعتیداد بده اینترندت در

درجددات مختلفددی از رفتارهددای روانددی -اجتمدداعی ماننددد؛
احسا بیگانگی با خود ،احسا ضعف و ناتوانی در انجام
امور ،رفتار ناهنجاراجتماعی را از خود نشان دادندد()72ا در
پژوهش ویزیشفر هدم کده بدر روی 833نفدر از کداربران
اینترنت انجام شد  77/5درصدد از کداربران دچدار اعتیداد
خفیف یا احتمال به اعتیداد و 8/8درصدد دچدار اعتیداد بده
اینترنت بودند()73ا

بسدیاری از جوامدع صدنعتی و پیشدرفته بده خصدور در
دانشگاه های علوم پزشکی مدورد بحدو و بررسدی بدوده،
وهمچنددین دانشددجویان علددوم پزشددکی بدده خصددور
دانشجویان پرستاری به عنوان کسانی که سدالمت جامعده
نیز منو داندش ،نگدرش و رفتدار آنهدا سدت و نهایتدا در
مشاغلی قرار خواهند گرفت که انتقال دهندگان پیدامهدای
بهداشتی بوده ،بایستی به طور ویژه مورد توجه خار قدرار
بگیرند( )83 ,75لدذا مطالعده ی حاضدر بدا هددف تعیدین
وضددعیت اعتیدداد بدده اینترنددت و عوامددل مددرتبا بددا آن در

را  3/5درصددد اعددالم کددرده انددد()83ا چهددارمین نسددخه

دانشجویان پرستاری دانشدگاه هدای علدوم پزشدکی شدهر
تهران در سال 7338انجام شدا

بحری و همکاران نیز در پژوهش خود شیوع اعتیداد
به اینترنت در میان دانشجویان علوم پزشکی شهر بیرجندد
راهنمای تشخیصی و آماری اختالنت
( )TR

رواندی(DSM-VI-

Diagnostic and Statistical Manual for

 )Mental Disorder Text Revisionکه استاندارد هایی

روش مطالعه

برای طبقه بندی انواع بیماری های روانی اراله مدی کندد،

پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی اسدت کده بده
صورت مقطعی در  6مداه اول سدال  38انجدام گرفت،کده
جامعه مورد مطالعه آن را دانشدجویان دانشدگاه هدای علدوم
پزشددکی تهددران و محددیا مطالعدده آن را دانشددکده هددای
پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی تهران می باشدا دراین

پیشین نشان می دهد که مدالک هدای تشخیصدی اعتیداد

پدژوهش کلیده دانشدجویان پرسددتاری دانشدگاههدای علددوم
پزشکی تهران (دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه علدوم
پزشکی بقیّده ا ،،دانشدگاه علدوم پزشدکی شدهید بهشدتی،
دانشگاه علوم پزشکی ارتدش ،دانشدگاه علدوم پزشدکی آزاد
اسددالمی ،دانشددگاه علددوم پزشددکی شدداهد ،دانشددگاه علددوم
بهزیستی و توانبخشی) میباشد ،که بر اسا آمار اخذ شدده
در وزارت بهداشددت و درمددان بددال بددر  8233نفددر مددی
باشد( ،)84که از این تعداد  8782نفر ( 76درصد) در دوره
کارشناسی 534 ،نفر ( 72درصد) در دوره ارشد و  743نفر

مطالعه از طریق داخل "پرسشنامه اعتیاد به اینترنت" باشد

( 5درصد) در دوره دکتری مشغول به تحصیل بودندا

اعتیاد به اینترنت را در مجموعه اختالل کنترل تکانه که به
گونه ای دیگر مشخص نشده اسدت معرفدی کدرده و ایدن
اختالل در ویرایش بعدی  DSMدر سدال  8377نیدز در
همین طبقه آورده شده است( ،)87همچنین پژوهش های
اینترنتی با مالک های تشخیصی بدرای "اخدتالل کنتدرل

تکانه"" ،قماربدازی بیمارگونده" و نیدز وابسدتگی بده مدواد
(مبتنی بر )DSM-VI-TRهمروشانی داشدته و اسدتفاده از
این مالک هدا در پدژوهش هدای بسدیاری بده کدار رفتده
است()88ا
فرانگو و همکاران ( )Frangosبا هدف اعتیاد به
اینترنت در بین دانشجویان یونانی با شرکت  7276نفر از
دانشجویان  87-72سداله انجدام شدد ،یافتده هدای ایدن

آموزش پرستاری
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اندددازه نموندده بددا توجدده بدده مطالعدده ندوشددن و
همکاران( )85که شیوع اعتیاد به اینترنت را  %73گزارش
کرده بودندد ،بدا احتمدال خطدای ندوع اول (  3/35 ) و
 d=3/35و  p=3/3با استفاده از فرمدول بدرآورد شدیوع
 383نفر محاسبه شد ،اما در عمدل  333نمونده در نظدر
گرفته شدا بدین ترتیب از کل نمونده  333نفدری853 ،
نفر از دوره کارشناسی 63 ،نفر از دوره ارشد و  83نفدر از
دوره دکتددری بودندددا نموندده گیددری بدده تناسددب جمعیددت
( )Population Per Unit: ppuدر دانشگاه ها انجام شدا
برای م دال دانشدگاه علدوم بهزیسدتی و توانبخشدی 773
دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری دارد ،که بده %87/2
کل دانشجویان کارشناسی ارشدد را تشدکیل مدیدهددا بدا
توجه به اینکه  63نفر دانشجوی کارشناسی ارشد در نمونه
پژوهش حاضر هستند ،باید % 87/2آنها از دانشگاه علدوم
بهزیستی و توانبخشی باشد که تقریباً  73نفر خواهد بدودا
سایر دانشدکده هدا بده همدین صدورت بدر اسدا مقطدع
تحصیلی نمونه گیری انجام شدا
روند نمونه گیری به این صورت بود که ابتدا لیست
اسامی دانشجویان هر دانشکده به تفکیک مقطع تحصیلی
از آموزش آن دانشکده اخذ گردیدد ،بدا توجده بده تناسدب
جمعیت بین اسامی دانشجویان در هدر دانشدکده بصدورت
تصادفی ،قرعه کشی انجام شدا سرس نسبت مدنظر بدرای
آن دانشکده تعیین شد ،نام هدر دانشدجویی کده از لیسدت
خارج می شد پرسشنامه جهت تکمیل به وی داده می شدا
از بین  8233نفر دانشجوی پرستاری  333نفر دانشدجو
به تناسب جمعیت در دانشگاه ها انتخاب شدا کسدانی کده
معیارهای ورود به پژوهش را داشدتند مدورد بررسدی قدرار
گرفتندا معیار های ورودی شدامل دانشدجوی پرسدتاری و
حداقل یک ترم پرسدتاری را گذراندده باشددکه در نهایدت
 333نفر واجد معیارهای پژوهش بودندا
به منظدور جمدع آوری اطالعدات از دو پرسشدنامه
استفاده گردید
 -7پرسشنامه جمعیت شدناختی کده سدن ،جدنس،
وضعیت تأهل ،هزینه ،معددل ،شدغل ،میدزان تحصدیالت،
تحصدیالت پدددر ،تحصددیالت مدادر ،میددزان دسترسددی بدده
اینترنددت ،مکددان اسددتفاده از اینترنددت ،دنیددل اسددتفاده از
اینترنت ،نوع سایت وااا را شدامل مدی شددااین پرسشدنامه
براسا مطالعات مختلف از سایر پرسشنامه ها ،پایان نامه
آموزش پرستاری

ها و نظرات اساتید ،بدا کمدک اسداتید راهنمدا و مشداوران
تنظیم گردید ،اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار محتوی و با
نظر خواهی از  73نفر از اعاای هیدأت علمدی دانشدگاه
علوم بهزیستی و توانبخشی ارزیابی و تأیید شدا
"-8پرسشنامه اعتیاد با اینترندت" یاندگ( )IATدر
سال  7332توسا کیمبرلدی یاندگ سداخته شدده ،اایدن
پرسشدنامه در  83عبددارت طراحددی شددده و بددا اسددتفاده از
مقیا پنج نقطه ای لیکرت(به ندرت= ،7گاهی اوقات=،8
اغلب= ،3بیشتر اوقات= 4و همیشه= )5مورد ارزیابی قدرار
می گیردا حداقل نمره کسدب شدده از ایدن مقیدا  83و
حداک ر نمره 733می باشدا براسا نمره های کسب شده
از این مقیا افراد در سه گروه ،نمره ی بین  83تدا 43
کاربرطبیعی 53 ،تا  73اعتیاد خفیف 23 ،تا  733اعتیداد
شدید تفسیر می شود()87ا
روایی محتوایی آزمون به  73نفدر متخصدص داده
شد متخصصان مدتن ایدن پرسشدنامه را بدا مدالک هدای
تشخیصی  DSM-IV-TRبرای تشخیص اعتیاد اینترنتدی
بررسی کرده و روایی محتوای آن را تاییدد کردندداعلوی و
همکاران در پژوهش خود برای نسخه فارسی پرسشنامه 5
عامل«صرف زمان بیش از حد از اینترندت» « ،اسدتفاده از
اینترنددت جهددت کسددب آرامددش روانددی»« ،برجسددتگی»،
«استفاده مرضی از چت روم» « ،بی تدوجهی بده وظدالف
شغلی و تحصیلی» را استخراج نموده اند و عالوه بدر ایدن
برای این پرسشنامه دو نوع روایی دیگر محتوایی و افتراقی
(  )r=3/5و سدده نددوع پایددایی (بازآزمددایی (،)r =3/73
همسانی درونی ( )α=3/22و تنصیف ( )r=3/28به دست
آوردند()87ا نسخه فارسی این مقیا در ایران نیدز مدورد
استفاده قرار گرفته و ناستی زایدی پایدایی آن را بدا آلفدای
کرونباخ  )6(3/27و قاسم زاده بدا آلفدای کرونبداخ 3/22
تأیید کرده اند()86ا برای جمع آوری داده ها ابتدا با کسب
مجوز نزم از دانشگاه ،با مراجعه به آموزش دانشکدههدای
موردنظر مجوز ورود به دانشکده های پرستاری اخدذ شدد،
لیست اسامی دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی گرفته
شد و به روش نمونهگیری تصادفی نمونه مورد نظر انتخاب
شدا از آموزش دانشکده برنامه کالسی و روزهدای حادور
دانشددجویان انتخدداب شددده ،گرفتدده شددد و در روز حاددور
دانشجو ،به کدال وی مراجعده شدد و از وی درخواسدت
گردید که در صورت تمایل پرسشنامه ها را تکمیل نماییددا
53
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تکمیل پرسشنامهها بین  7تا  73دقیقه زمان نیاز داشدتا
ایددن فراینددد بددرای هددر دانشددکده تکددرار شددد تددا تمددامی
دانشددجویان مدددنظر پرسشددنامههددا را تکمیددل نمودندددا در
صورت مایل نبودن دانشجویی به شدرکت در پدژوهش ،از
لیست سایر دانشجویان ،به تصادف نفری دیگری انتخداب
شده و جایگزین وی میشدا
کل فرایند گردآوری دادهها  4ماه به طول انجامیددا
پس از گردآوری داده ها،اطالعات با اسدتفاده از ندرم افدزار
 SPSS v.21و بددا اسددتفاده از آزمددون هددای آمدداری
توصددیفی(فراوانی) و تحلیلی(کروسددکال والددیس و یومددان
ویتنی و ضریب همبستگی اسریرمن) تجزیه و تحلیل شددا
مالحظات اخالقی ضورت گرفته در ایدن پدژوهش شدامل
اخذ مجوزهای نزم از دانشگاه کسب شدا همچنین از کلیه
ی افراد مورد پژوهش بدرای شدرکت در مطالعده رضدایت
آگاهانه اخذ گردید و به آزمودنی ها این اطمیندان داده شدد
که نتایج به طور محرمانه نگهدداری خواهندد شددا سدرس
اهداف پژوهش بدرای دانشدجویان توضدیا داده شدد و در
نهایت به کسانی که به طور داوطلبانه مایل به شدرکت در
پژوهش بودند ،پرسشنامه ها اراله شددا در ضدمن کددهای
 86گانه کمیته اخال در پژوهش کشوری رعایت گردیدد
و دانشجویان این آزادی را داشدتند کده هدر موقدع تمایدل
داشتند از پژوهش خارج شوندا

( %53/3نموندده هددا) و  758نفددر پسددر ( )% 46/7بودندددا
همچنددین )%75/5(847نفددراز دانشددجویان مجددرد وبقیدده
متأهل بودندا میانگین سنی نمونه ها پژوهش  84/34سال
با انحراف معیار  4/427بدود %63 ،افدراد بیکدار و  %37از
دانشجویان شاغل بودنددا سداعات اسدتفاده از اینترندت از 7
ساعت تا  23ساعت در هفته متغیر بدود (%53کمتدر از 73
ساعت در هفته%77/5 ،درصد بدین  77تدا  76سداعت در
هفته و  %83/7بیشدتر از  76سداعت در هفتده) و متوسدا
زمان استفاده  74/56ساعت در هفته بودا دسترسی بیشدتر
افراد ( )%64/3به اینترنت از طریدق مندزل بدودا همچندین
( )%62/2از دانشجویان پرستاری بده تنهدایی(در خلدوت) از
اینترنت استفاده می کردندا  34/3درصد نمونه هدا پددران و
 23/5درصد نمونه ها مادران باسوادی داشدتند ،بده طدوری
کدده  % 77/75از دانشددجویان پرسددتاری کدده دارای پدددران
باسددواد بودنددد ،اعتیدداد بدده اینترنددت داشددتند و  %77/7از
دانشجویان پرستاری که دارای مادران باسدواد بودندد اعتیداد
اینترنتی داشتنداهمچنین  % 23/4از نمونده هدای پدژوهش
کامریوتر شخصی داشتند و  % 34از آنها از اینترنت اسدتفاده
مددی کردندددا بددر اسددا نتددایج بدده دسددت آمددده  %63از
دانشجویان پرستاری از سایت های داخل کشور بازدیدد مدی
کردند و  %53/8از آنها هم از سایت های پرستاری خارج از
کشور بازدید می نمودند ،با توجه به جدول  7کده بده شدیوع
کاربران معتاد به اینترنت و کاربران بدون اعتیاد بده اینترندت
پرداخته است ،نشان داد که  %77/7از دانشجویان پرستاری
اعتیاد اینترنتی داشتند (جدول )7ا

یافتهها
تعددداد  333نفددر از دانشددجویان پرسددتاری در ایددن
پژوهش شرکت داده شدند ،کده از آن هدا  772نفدر دختدر

جدول  :2توزیع فراوا نی مطلق و درصد نسبی آزمودنی های پژوهش به تفکیک وضعیت اعتیاد به اینترنت
وضعیت اعتیاد به اینترنت
بدون اعتیاد (عادی)

فراوانی مطلق
837

فراوانی نسبی
28/3

اعتیاد خفیف

42

76/7

اعتیاد شدید
جمع

3
822

7/3
733/3

نتایج پژوهش نشان داد که در  77مدورد شدامل
جنسیت ،وضعیت کامریوتر شخصی ،سایت هدای علمدی،
وبالگ شخصی ،وب سایت شخصی ،گفتگدوی اینترنتدی
( چت) ،گوش دادن به موسیقی ،وب گردی ،دوست یابی،
آموزش پرستاری

بازیهای اینترنتی ،کار با وبالگ تقاوت معناداری ازلحدا
آماری با اعتیداد بده اینترندت وجدود دارد و در  76مدورد
شامل مقطع تحصیلی ،وضدعیت اشدتغال ،ندوع اشدتغال،
وضدعیت تأهددل ،ندوع دسترسددی بده اینترنددت (دانشددگاه،
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فی لم ،اخبار ،اسدتفاده ی آموزشدی از اینترندت ،اطالعدات
مربو به حرفه ی پرستاری ،مکدان اسدتفاده از اینترندت
( خانه ،دانشگاه ،کافی نت ،خوابگاه) از نظر آماری معنادار
نبوده است (جدول )8ا

 ، ADSLوایرلس و تلفدن همدراه) ،نحدوه ی اسدتفاده از
اینترنت ( به تنهایی ،در جمع دوستان ،در جمدع خدانواده)،
سایتهای سرگرمی ،سایتهای تبلیغاتی ،سدایتهای هندری،
سایتهای پرستاری ،پسدت الکترونیکدی (ایمیدل) ،دانلدود

جدول  :1متغیرهای آماری اعتیاد به اینترنت دانشجویان پرستاری شرکت کننده بر حسب متغیرهای جمعیتشناختی
اعتیاد به اینترنت
متغیرهای جمعیت شناختی
جنسیت

کامریوتر شخصی

سایت های علمی

وبالگ شخصی

وب سایت شخصی

وضعیت اشتغال

نوع اشتغال

گفتگوی اینترنتی(چت)

دانلود موسیقی

وب گردی

وضعیت تأهل

سایتهای پرستاری

مقطع تحصیلی

دوست یابی
بازی های اینترنتی

آموزش پرستاری

دختر
پسر
جمع
دارد
ندارد
جمع
بلی
خیر
بلی
دارد
ندارد
جمع
دارد
ندارد
جمع
شاغل
بیکار
جمع
تمام وقت
پاره وقت
جمع
بلی
خیر
جمع
بلی
خیر
جمع
بلی
خیر
جمع
مجرد
متأهل
جمع
بلی
خیر
جمع
کارشناسی
ارشد
دکتری
جمع
بلی
خیر
جمع
بلی

اعتیاد دارد

اعتیاد ندارد

جمع

87
33
57
44
7
57
33
74
33
77
33
47
75
38
47
87
83
53
73
3
88
34
75
43
38
77
43
37
72
43
32
73
57
86
88
42
744
53
73
876
83
86
43
84

737
736
837
727
42
835
767
66
767
43
737
837
74
877
837
27
742
835
65
86
37
36
732
834
743
37
834
738
738
834
775
53
834
735
782
833
732
48
75
765
37
737
834
56

758
736
822
837
55
826
833
23
833
57
887
872
83
843
872
732
777
825
72
35
773
733
753
823
775
732
823
733
753
823
873
78
825
737
753
827
36
77
4
57
63
883
823
23
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آماره آزمون)(X2

مقدار احتمال
()P-VALUE

-3/23

*>3/337

8/64

3/332

-8/42

3/373

-4/35

*>3/337

-3/53

*>3/337

-3/376

3/327

-7/37

3/824

-3/23

*>3/337

-8/54

3/377

-3/42

*>3/337

-3/346

3/783

-3/633

3/587

3/376

3/342

-6/87

*>3/337

-4/27

*>3/337
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همچنین بین سن ،معدل ،هزینه استفاده از اینترنت،

اینترنت به روز ،زمان استفاده از اینترندت در هفتده تفداوت

سال های استفاده از اینترنت با اعتیاد به اینترنت رابطده ی

معندداداری از لحددا آمدداری بددا اعتیدداد بدده اینترنددت وجددود

آماری معناداری وجدود نددارد ولدی بدین زمدان اسدتفاده از

دارد(( )p<3/337جدول )3ا

جدول  :9همبستگی اعتیاد به اینترنت با متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان پرستاری شرکت کننده
متغیر
هزینه اینترنت
سن
معدل
مدت زمان استفاده از اینترنت در روز
مدت زمان استفاده از اینترنت در هفته
سالهای استفاده از اینترنت
*= (معناداربودن آماری )Significant

تعداد

میانگین

انحراف معیار

ضریب همبستگی

877
333
338
843
877
828

84/34
76/72
75347/23
8/78
74/56
5/78

4/42
7/53
73338/62
8/82
74/35
3/75

3/336
-3/383
-3/363
3/388
3/833
-3/367

از کل دانشجویانی که بازدید از سایت های خبدری،
هنری ،پرستاری ،تبلیغاتی ،علمی داشتند میزان اعتیداد بده
اینترندددت از بازدیدددد از سدددایت هدددای تبلیغددداتی بدددا
میزان%86/3نسبت به بقیه بیشتر بودا
در پددژوهش حاضددر  %76/7چددک کددردن پسددت

مقدار احتمال
()P-VALUE
3/535
3/747
3/338
*>3/337
*>3/337
3/828

اعتیدداد بدده اینترنددت در جوامددع مختلددف آمددار بسددیار
متفاوتی ارالده شدده اسدت؛ امدا بده طدور متوسدا نسدبت
معتددادان اینترنتددی حدددود  8تددا  5میلیددون در ازای هددر
 53میلیون کاربر عادی اسدت؛ بده عبدارت دیگدر  %5تدا
 %73از کددداربران از اینترندددت دچدددار مشدددکل اعتیددداد
اینترنتی هسدتند()82ا بدر طبدق نتدایج واندگ ()Whang
کدده در کشددور کددره صددورت گرفددت  %72/4در معددر
اعتیاد به اینترنت قرار دارند()83ا

الکترونیک %44/5 ،آنها در چت روم %87/3 ،بازی های
اینترنتی و  %45/2وبگردی را شامل می شدوند ،براسدا
آخرین پژوهش های انجام شده در ایدران ،بیشدتر اسدتفاده
کنندگان از اینترنت جواندان هسدتند و  %33چدک کدردن
پست الکترونیکی %35 ،آنها در چت روم %82 ،بازی های
اینترنتی ،و  %85نیز مشغول جستجو در شبکه ی جهدانی
هستند()87ا

در مطالعددده ی علدددوی و همکددداران در سدددال
 7323بدددر روی دانشدددجویان دانشدددگاههای شدددهر
اصددفهان انجددام دادنددد نشددان داد کدده  %77/6از گددروه
نموندده مبددتال بدده اعتیدداد اینترنتددی و  % 28/4هددم سددالم
تشددخیص داده شدددندکه ایددن آمددار بددا نتددایج مطالعدده ی

امدددروزه زنددددگی همددده ی افدددراد وا ز جملددده
دانشددجویان پرسددتاری بددا اینترنددت درآمیختدده و تحددونت
عمیقددی در ابعدداد مختلددف زندددگی امددروزی ماننددد تحددول
نظددام ارتباطددات ،تحددول معددانی زمددان و مکددان ،تحددول
معندا و شدیوه تولیدد و تدرویج علدم ،آمدوزش ویدادگیری،
و بروز اشکال نوین هویت به وجود آورده است()87ا
یافتدده هددای مطالعدده ی حاضددر نشددان داد کدده
 %28/3از دانشددجویان مددورد مطالعدده اعتیدداد نداشددتند و

حاضر همسو می باشد()33ا
اغلب شدرکت کننددگان در ایدن بررسدی از محدل
خاندده(873نفددر )%64/3،بدده اینترنددت دسترسددی داشددته
انددد و میددزان دسترسددی بدده اینترنددت از کددافی نددت،
خوابگدداه و دانشددگاه در پددایین تددرین رتبدده قددرار داشددته
استا در پژوهش باسدتانی نیدز بیشدترین مکدان اسدتفاده
از اینترنددت بدده ترتیددب خاندده ،دانشددگاه و مکددان هددای
دیگر(کتابخانددده عمدددومی ،محدددل کدددار و کدددافی ندددت)
گزارش شده است()37ا

 %77/7اعتیدداد اینترنتددی داشددتندا در مددورد آمددار شددیوع

دیگددر یافتدده هددای پددژوهش حاضددر حدداکی از آن

بحث
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بود کده بدین جنسدیت و زمدان اسدتفاده از اینترندت ر روز
با اعتیداد بده اینترندت رابطده ی آمداری معنداداری وجدود
دارد کددده بدددا یافتددده هدددای فرانگدددو و همکددداران
( ،)75( )Frangos et alکددانن و همکدداران ( Canon
 )3( )et alو حسددینی ویغمددایی()38همسددو مددی باشدددا
یافتدده هددای پددژوهش حاضددر حدداکی ازآن بددود کدده بددین
اسددتفاده از پسددت الکترونیکددی بددا اعتیدداد بدده اینترنددت
رابطدده ی معنددا داری وجددود ندددارد ،همچنددین دختددران

 8333انجددام داد ایددن نتیجدده حاصددل شددد کدده هددر چدده
قدر میدزان اسدتفاده از اینترندت افدزایش یابدد افدراد زمدان
کمتددری را بددا دوسددتان و فامیددل مددی گذراننددد ،کمتددر بدده
خریددد مددی رونددد یددا حتددی تلویزیددون تماشددا کنندددا اگرچدده
اک ددر کدداربران اینترنتددی مددی توانددد بددا اسددتفاده از پسددت
الکترونیکددی بددا خددانواده یددا دوسددتان خددود ارتبددا برقددرار
کنند اما از این طریدق هرگدز نمدی توانندد بدا آن هدا قهدوه
بنوشند یا آن هدا را در آغدوش بگیرندد ()37ا پدژوهش هدا

بیشددتر از پسددران از پسددت الکترونیکددی اسددتفاده مددی
کردندددا ،وهمینطددور بددین اسددتفاده از وب بددا اعتیدداد بدده
اینترنددت رابطدده ی آمدداری معنددا داری وجددود دارد ،بدده
طوری که پسدران بیشدتر از دختدران از وب اسدتفاده مدی
کردندد کدده نتدایج پژوهشددگرانی چدون جکسددون ،ارویددن،
گدداردنر و اشددمیت ( & Jackson, Ervin, Gardner
 ،)33( )Schmittفرانگددددو وهمکدددداران ()Frangos
( )75مطابقددت دارد ،ندداردی ()34( )Nardiبیددان مددی
کنددد کدده وبددالگ بیددان احساسددات و ایددده هددای درونددی

نشددان داده انددد یکددی از آرددار وابسددتگی بدده اینترنددت ایددن
اسددت کدده افددراد وابسددته ،زمددان کمتددری را بددا خددانواده ی
خددود مددی گذراننددد ،و زمددان بیشددتری را در تنهددایی بددا
اینترنددت مددی گذراننددد ،از عاللددم ای وابسددتگی ،گوشدده
گیری ،اخدتالل در الگدوی خدواب ،احسدا نیداز بده تنهدا
بودن و فراموش کدردن مسداولیت هدای خدانوادگی اسدت،
از سوی دیگر ،باید بده ایدن امدر انعدان داشدت کده همدین
عامل انزوا باعو تشدید اعتیاد دربین افراد می گرددا
بددا توجدده مطالعددات موجددود در زمیندده متوسددا

فرد است ،و گداهی اوقدات تدالش در جهدت پیددا کدردن
مطالددب جدیددد ،همددین امددر سددبب مددی شددود کدده افددراد
بیشتر وقت خود را در اینترنت سرری کنندا
در خصددور رابطدده ی میددان دانلددود موسددیقی،
سددایت هددای علمددی ،بازیهددای اینترنتددی ،بددا اعتیدداد بدده
اینترنت داده هدا حداکی از آن بدود کده رابطده ی آمداری
معنددا داری وجددود داردا ایددن یافتدده ی پددژوهش بددا یافتدده
هددای درگدداهی و همکدداران( ،)72کددانن و همکدداران
( ،)3( )Canonندددادی و همکددداران( )35همسدددو مدددی

سدداعات اسددتفاده از اینترنددت در هفتدده و بددر اسددا
تعریددف منددابع علمددی ،کسددانی بدده مقدددار زیددادی از
اینترنددت اسددتفاده کددرده اند(حدددود 85تددا  43سدداعت) و
کسددانی کدده 5تددا 73سدداعت از اینترنددت اسددتفاده کددرده
اند جزء گروهی کده بده میدزان کمدی اسدتفاده کدرده اندد
قرار می گیرندا همدان طدور کده در یافتده هدا اشداره شدد
درصددد قابددل تددوجهی( )%43/5از دانشددجویان پرسددتاری
بددیش از  73سدداعت در هفتدده از اینترنددت اسددتفاده کددرده
اندد()32ا همچندین  %64/5بده طدور ندامنظم و سدداعات

باش ددا ب دین وضددعیت سددن ،وضددعیت اشددتغال ووضددعیت
تأهل با اعتیاد بده اینترندت همبسدتگی آمداری معنداداری
وجددود ندددارد کدده بددا یافتدده هددای پددزوهش کریمددی و
همکددداران()36و همچندددین زربخدددش و همکددداران ()7
همسو می باشدا
نتددایج حدداکی از ایددن مطالعدده در خصددور نحددوه
ی اسددتفاده از اینترنددت حدداکی از آن بددود کدده بیشددترین
میدددزان پاسدددخ دهنددددگان بددده تنهدددایی(درخلوت)(732
نفدددر )%62/2از اینترندددت اسدددتفاده مدددی کردندددد ،در

متغیر از اینترندت اسدتفاده مدی کردنددا سداپیرا ()Sapyra
طدددی پژوهشدددی بدددر روی دانشدددجویان در فلوریددددای
آمریکددا بدده ایددن نتیجدده رسددیدند کدده اک ددر افددرادی کدده
اعتیدداد بدده اینترنددت داشددتند ،بددیش از  33سدداعت در
هفتدده از اینترنددت اسددتفاده مددی نمودنددد و اک ددرا اسددتفاده
غیددر مفیددد  73برابددر بددیش از اسددتفاده مفیددد بددود()33ا
پدددژوهش کیمبرلدددی ( )Kimberlyنشدددان داد معتدددادین
بدده اینترنددت  32سددداعت در هفتدده و بیشددتر صدددرف
برقددراری ارتبددا هددا بددا مقاصددد غیددر پژوهشددی و غیددر

پژوهشددی کدده نددورمن نددای ( )Norman Naiدر سددال

کاری می نمایند()43ا
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با توجده بده مبداح ی کده در بدان نکدر شدد جدای
آن دارد به این پدیده به عندوان یدک مشدکل رواندی کده
اغلددب گریبددانگیر نسددل جددوان و آینددده سدداز جامعدده مددی
باشد توجده جددی مبدذول گدردد و از طریدق آمدوزش در
خانواده هدا ،مددار و دانشدگاه هدا فرهندگ اسدتفاده ی
صددحیا از کددامریوتر ،اینترنددت و امکانددات آن جددایگزین
شیوه های غلا گرددا
درایددن پددژوهش وضددعیت روانددی دانشددجویان در

بیشتر دانش و القاء رفتارهای سالم در دانشجویان پرستاری
می باشدا با توجه به یافته ها ،پیشدنهاد مدی شدود ضدمن
فراهم کردن امکانات و شرایا مشاوره ی مناسدب و مدؤرر
برای دانشجویان پرستاری ،با اراله ی راهکارهای مناسدب
در جهت کاهش آن ،از بروز عوارضی نظیر اعتیاد اینترنتدی
جلوگیری شودا متخصصین روانرزشکی و روانشناسی که در
امر بهداشت روان فعالیت می کنند نزم است تدا در مدورد
مشکالت روانی ناشی از اعتیاد اینترنتدی نظیدر اضدطراب،

زمددان تکمیددل پرسشددنامه ،عدددم ارایدده ی پاسددخ مناسددب
از طددرف شددرکت کنندددگان در پددژوهش و عدددم امکددان
پیگیددری هددای بعدددی از محدددودیت هددای ایددن پددژوهش
بودا بنابراین توصیه می شدود کده ادامده ی ایدن مطالعده
با مرحله ی پیگیری طوننی تر انجام شودا

افسدردگی ،پرخاشدگری ،نارضدایتی شدغلی و تحصددیلی در
میان معتادان به اینترنت آگاهی داشته باشندا

تشکر و قدردانی
این پژوهش برگرفته از پایدان نامده طدی قدرارداد
شماره83544مورد حمایت مال ی دانشگاه علوم بهزیستی
و توانبخشی انجام گرفته اسدتا لدذا نویسدندگان برخدود
نزم می دانند که از کلیه ی واحدهای دانشدگاه مدذکور،
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیسدتی و توانبخشدی،

نتیجهگیری
اعتیاد به اینترنت به عنوان یک اختالل روانی اخیرا
مورد توجه قرار گرفته است و به تدریج به تعداد مددجویانی

مساولین دانشکده های پرستاری علوم پزشدکی تهدران،
شهید بهشتی ،ارتش ،بقیه ا ،،ارتدش ،تربیدت مددر و
دانشددگاه آزاد اسددالمی و همچنددین کلیدده دانشددجویان
پرستاری شرکت کننده ودر نهایت از جنداب آقدای پوریدا
رضا سلطانی ،جناب آقدای مهددی عبدالده زاده وسدرکار
خانم دکتر فریده یغمایی که همکاری صدمیمانه ای را در
مراحل اجرایدی بدا پژوهشدگران یداری نمودندد تشدکر و
سراسگزاری می گرددا

که به این دلیل به درمانگاه های روان پزشکی مراجعه می
کنند افزوده می شودا پیشدنهاد مدی شدود یدک برنامده ی
جامع اطالع رسانی طراحی شود که درآن بر تأریر اینترندت
بر روی دانشجویان پرستاری ،سبک زنددگی شدان تمرکدز
شود و به این ترتیدب عدالوه بدر افدزایش آگداهی ،ندوعی
حسا سازی نیز درگروه پرستاری صورت پذیردا همچنین
ارربخشی انواع مداخالت مبتنی بر اینترندت نشدان دهندده
نیاز به برنامه ریزی آمدوزش در راسدتای ارتقدای هدر چده
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Internet addiction and its related factors among nursing
students in Tehran University of Medical Sciences in 2013

Introduction: In recent years, internet is becoming an integral part of
individuals, especially activities in everyday life. Continual technological change, first
question that comes to mind is the internet addiction status among nursing students at
universities. The aim of this study was to determine internet addiction and its related
factors among nursing students in Tehran University of Medical Sciences in 2013.
Method: In this analytical study, 330 Nursing Students from Tehran Universities
of Medical Sciences enrolled in the study. Data collection were carried out using
Young's Internet addiction test and demographic variables questionnaire and then
analyzed using SPSS version 21.
Results: Based on our findings, 82.3% of the students did not have Internet
addiction.There were statistically significant relationship between internet addiction
and demographic variables including gender, status, personal computers, science
websites, personal blogs, personal websites, Webchat (chat), listening to music,
surfing the Web, making friends, playing online games, blogging, duration of internet
use per hours per day, time of the week, time of Internet use (P < 0.001).
Conclusion: The findings of this study indicate that 17.7% of the nursing
students in this study had Internet addiction. Regarding the increased pattern of
Internet use among students, appropriate training programs and effective Internetbased interventions to promote knowledge and inspire healthy behaviors in the
nursing students, are essential.
Key words: Internet, internet addiction, nursing student
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