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Fatemeh Sadat Sayyed-Ghaleh1 , Narjes Talebi1, Mohaddeseh Khoshgoftar2, Asiyeh Pirzadeh3  

 

Abstract 
Background: Considering the daily use of the Internet and its major role in the lives of students and the fact that 

students use the Internet more to achieve their scientific goals, its uncontrolled use has caused a new phenomenon 

called Internet addiction. The present study was performed with the aim of determining the prevalence of Internet 

addiction and its related factors in the students of Isfahan University of Medical Sciences, Iran, during 2019-2020. 

Methods: This descriptive-analytical study was performed on 384 students of Isfahan University of Medical 

Sciences. Samples were selected using stratified random sampling and proportional to the volume of students in each 

school. Data were collected using Young's Internet Addiction Test (IAT). Questionnaires were sent online to the 

delegates and scoring was done based on the Likert scale. Data were analyzed using chi-square test and Pearson 

correlation coefficient via SPSS software. 

Findings: 66.7% of participants were girls and 81.0% of them were single. 27.4% of subjects were exposed to 

Internet addiction and only 1% of subjects were severely addicted. There was a significant relationship between the 

school and place of residence with the Internet addiction of subjects (P < 0.05), so that Internet addiction was more 

common among students of medical and health schools as well as among students living in dormitories. 

Conclusion: Due to the fact that Internet addiction is more common among students living in dormitories and some 

schools, the authorities are expected to hold educational programs for the proper use of the Internet in the future, and 

provide the students with more entertainment programs and facilities to avoid wasting their time. 
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ی طاصفهان  یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجودر عوامل مرتبط با آن  برخی و نترنتیبه ا ادیاعت وعیش یبررس

 1398-99های لسا
 

 3آسیه پیرزاده، 2گفتار، محدثه خوش1نرجس طالبی، 1فاطمه سادات سیدقلعه

 

 

 چكيده
کنند، استفاده تفاده میز اینترنت اسد بیشتر ااین که دانشجویان برای رسیدن به مقاصد علمی خو و اینترنت و نقش عمده آن در زندگی دانشجویان روزانه از با توجه به استفاده مقدمه:

شجویان علوم پزشکی ن بر روی دانمرتبط با آ شیوع اعتیاد به اینترنت و عواملهدف تعیین با پژوهش حاضر  کنترل نشده از آن، باعث پدیده جدیدی به نام اعتیاد به اینترنت شده است.

 .شدانجام  1398-99 هایسال طیاصفهان 

نشجویان هر ای و متناسب با حجم دابقهبه روش تصادفی ط هاانجام گردید. نمونه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشجویان از نفر 384 روی تحلیلی بر -توصیفی مطالعهاین  :هاروش

ها به صورت آنالین به نامهپرسش .آوری گردید( جمعIATیا  Internet Addiction Test) Youngاعتیاد به اینترنت  استاندارد آزمون استفاده از بادانشکده انتخاب شدند. اطالعات 

 .قرار گرفتتجزیه وتحلیل  مورد SPSSافزار در نرم Pearsonمبستگی و ضریب ه 2آزمون  استفاده از با هاداده دهی بر اساس طیف لیکرت انجام شد.نمره ها ارسال ونماینده

 اعتیادمورد بررسی  افراددرصد  0/1نها ت و درصد بود 4/27، معرض اعتیاد به اینترنت در افراد تعداد. بودند ها مجردآندرصد  0/81 و دخترکنندگان شرکتدرصد  7/66 ها:یافته

دانشجویان  به اینترنت در تیادکه اع به طوری(؛ P < 05/0د داشت )وجو اعتیاد به اینترنت افراد محل سکونت با داری بین دانشکده محل تحصیل ویرابطه معن داشتند. شدید

 .بود در بین دانشجویان ساکن خوابگاه بیشتر ،همچنین های پزشکی و بهداشت ودانشکده

های آموزشی در جهت ده برنامهرود مسؤوالن در آینها بیشتر است، انتظار میاین که اعتیاد به اینترنت در دانشجویان ساکن خوابگاه و برخی از دانشکدهبا توجه به  گیری:نتیجه

 .لوگیری شودجت آنان اتالف وقهای تفریحی و امکانات بیشتری در اختیار دانشجویان قرار دهند تا از استفاده صحیح از اینترنت برگزار کنند و همچنین، برنامه

 دانشجویان ؛وعیش ؛اعتیاد به اینترنت های کلیدی:واژه

 
 دانشگاه علوم نایدانشجودر با آن  عوامل مرتبط برخی و نترنتیبه ا ادیاعت وعیش یبررس .هیآس رزادهی، پمحدثه گفتارخوش، نرجس یفاطمه سادات، طالب دقلعهیس ارجاع:

 1-7(: 1) 18؛ 1401 مجله تحقیقات نظام سالمت .1398-99های لساطی اصفهان  یپزشک

 15/1/1401تاریخ چاپ:  8/6/1400 پذیرش مقاله: 3/2/1400 مقاله: دریافت

 

 مقدمه

ها جهت انانس یآن برا با ییسوهم ،یورآعلم و فن شرفتیتوجه به سرعت پ با

 زا یکری نترنرتیشرده اسرت. ا لیتبرد یامرر رررور کیاهداف خود به  شبردیپ

کره شربکه  رودبه شمار مری قرن حارر یهارسانه نیترشرفتهیو پ نیقدرتمندتر

اوان اینترنرت و کاربردهای فر .(1) ردیگیبرم درا ر متعدد یوندهایپ از یاگسترده

عتیراد ا»عنوان  ای باپدیده های اخیرهای آن سبب شده است که درسالجذابیت

 .(2)کند ظهور  «به اینترنت

حد  از ل کنترل تکانه است که به استفاده بیشعتیاد به اینترنت نوعی اختالا
های اجتماعی فرد را تحرت به نحوی که سایر فعالیت ؛شودق میاز اینترنت اطال

های مختلف شغلی، علمری، اجتمراعی، دهد و به افت عملکرد در حوزهتأثیر قرار 
ای کره باعر  بره گونره ؛شناختی بینجامردای، خانوادگی، اقتصادی و روانحرفه

این . روابط با دوستان و خانواده شودمانند  نادیده انگاشتن روابط در دنیای واقعی
روابط خرانوادگی  ثباتی درازدواج و بی شکست در به منجر مواردبیشتر  در اعتیاد
هرای اجتمرراعی تماس نوجوانرانی کرره ازنشان داد پژوهرشی نتایج شود. نیزمی
واقعیرت  عنروان ابرزاری بررای فررارازه کننرد، از اینترنررت برگیرری مریکنراره

بره عنروان یرک  بره اینترنرت را اعتیاد Goldberg. (3، 4) کننرداسرتفاده مری
آشرفتگی  به آسیب یرا که منجر اینترنت توصیف کرد استفاده از الگوی ناسرازگار

 اینترنتری را اعتیراد Orzackو  Orzack ،همچنین. (5) شرودبالینی می معنادار
شناختی )احسراس های روانکه شامل نشانه بیان نمودشناختی یک مشکل روان

مواقرع عردم اسرتفاده(  اینترنت، افسرردگی و بردخلقی در خوب هنگام استفاده از
الزم برره  .(6) اسرت (های جسمانی )سندرم عصبی دست، خشکی چشمو نشانه
وان اعتیرراد نامیررد، بلکرره تاینترنت را نمی اسرت کره استفاده طوالنی از ذکرر

 شرود پریشانی عملکرد که باع  اررطراب و آوردرا به وجود می کاربردی اعتیاد

 مقاله پژوهشی
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عملکررد فیزیکی، روانی، اقتصادی، اجتمراعی، روابرط  آوری برریرا اثررات زیران
 (.5، 7) شخصی داشته باشد خرانوادگی و

میلیارد نفر بوده است که با  3/3، 2015ال تعداد کاربران اینترنت در پایان س
درصرد  45کند و رریب نفروذ اینترنرت در دنیرا نصف جعمیت جهان برابری می

 طبر بر درصد گزارش شده است.  57/2باشد و این رریب در ایران جعمیت می
ترا  20 یگروه سن را رانیا در نترنتیکاربران ا درصد MATMA، 40 مرکز آمار
گرروه  کراربران را درصرد 15سرال،  44تا  30 یگروه سن را درصد 30سال،  29
. (8، 9)د دهنیم لیتشک یسن یهاگروهیر سا را درصد 15 سال و 59تا  45 یسن
کررده و  لیافرادتحصر هعمرد به طور رانیا در را نترنتیکاربران ا کهیی جاآن از

 ادییرز ریترأث هرا ازگروه و هاخانواده انیم در افراد نیا و دهندیم لیجوان تشک
 در و اسرتباال  رانیا در نترنتینفوذ ا بیتوان گفت که رریند، مهست برخوردار
 .(10، 11) باشدیم شیحال افزا

های اجتمراعی ترین کاربران دنیای مجازی و شبکهمهم دانشجویان یکی از
و  پیامدهای مثبرت ،های اجتماعیاز شبکه حد . استفاده بیش ازروندبه شمار می

 .(12) دارد سرالمتی بررای دانشرجویان بره همرراه اجتمراعی و تحصیلی، منفی
 اینترنت هستند. استفاده از ای درهرای علروم پزشرکی دارای سهم عمدهدانشگاه

اطمینررانی برررای رد نروان منبرع مرواینترنرت بره ع دانشرجویان از این گروه از
 دانشرررجویی و هرررایدر محریط. (13) کننرردعلمررری خوداسررتفاده مید مقاصررر

کننرد، زنردگی می خویشرراوندان خررود جرردا از شهرهای بزرگ که اغلب افراد
مورررو  توانرررد جرایگرررزین زنررردگی اجتمرراعی باشررد. ایررن اینترنرررت مری

که فرد برای مدت زمانی به روابط اجتماعی زنردگی گردد قدر تقویرت آنتواندمی
 .(14) برررآوردن نیازهررایش ترروجهی نداشررته باشررد واقعی و

از  مدهای استفاده بیش از حدترین پیاتحصیلی یکی از مهم کاهش عملکرد
روی دانشرجویان  بر ایهای اجتماعی برای دانشجویان است. نتایج مطالعهشبکه
های شربکه حرد متوسرط از پزشکی نشران داد دانشرجویانی کره بریش ازرشته 

کرز رکنند، دارای پیشرفت تحصیلی ررعیف و تماینترنت استفاده می اجتماعی و
روی دانشرجویان قطرری  دیگری بر تحقی نتایج  .(12) کالس هستند پایین در
 های اجتمراعی درآموزان معتاد به شبکهکه میانگین نمره در بین دانش نشان داد
نشران داد  Young پژوهشنتایج  .(15) است کمتر ،دانشجویان سایر مقایسه با

 آموزان، کاهش چشمگیری در عرادت مطالعره،دانش دانشجویان و درصد 58که 
ایررن  درصرد 43اند. کالس داشته غیبت از مشروط شدن و فرت نمرره درسری،ا

عردم موفقیررت  اینترنت، با اسرتفاده از خوابیردن ناشری از علت دیر شاگردان به
 .(16)د انرررو شردههروب تحصیلی
هرررای مهررم در هررر کشرررور محسررروب شررجویان، یکررری از گرروهندا
شروند و علرت ایرن مسرأله نقشری اسرت کره آنرران در آینررده کشررور مری

اسرت کره دانشجویان بخرش اصرلی  آناهمیت این نقش در  نمایند.ایفرا می
های مختلرف علمی، فنی و هنری هرر کشروری را تشرکیل متخصصان حوزه

اثرررات منفرری در اعتیاد بره اینترنرت، توجهی به بی ،از سوی دیگر .دهندمی
پژوهش  ،همین دلیل. به هرای اجتمرراعی و اقتصررادی خواهد داشررتحروزه

دانشرگاه علروم  آن در عوامل مرتبط برر حارر به بررسی اعتیاد به اینترنت و
 پرداخت. 1399در سال  پزشکی اصفهان

 

 هاروش
و جامعه آماری آن شامل تمام دانشرجویان  تحلیلی -توصیفی از نو این مطالعه 

 همه مقراطع )کارشناسری، کارشناسری ارشرد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در
گیری دانشجو با استفاده از نمونره 384دکتری تخصصی و پزشکی عمومی( بود. 

تصادفی متناسب با حجم دانشجویان هر دانشکده انتخاب شدند؛ به این صرورت 
نفرر، از دانشرکده  30نفرر، از دانشرکده داروسرازی  60که از دانشکده پزشرکی 

نفرر، از  17تغذیره  نفر، از دانشرکده 50نفر، از دانشکده بهداشت  48پیراپزشکی 
نفررر، از دانشررکده  39بخشرری نفررر، از دانشررکده توان 35دانشررکده مرردیریت 

نفر برر حسرب تعرداد  75نفر و از دانشکده پرستاری و مامایی  30پزشکی دندان
ها از طریر  نامه، پرسرش19دانشجویان انتخاب شدند و به دلیل شریو  کوویرد 

 ارسال شد.الین ساخته و لینک آن به نمایندگان پرس
 95، رریب اطمینان 05/0در تحقی  حارر با در نظر گرفتن خطای برآورد 

درصدی اعتیاد به اینترنت در دانشرجویان  50( و برآورد شیو  Z=  96/1درصد )
(5/0  =P ،حداقل حجم نمونه ،)نفر به دست آمد.  384 

نامه شامل دو بخش اطالعات دموگرافیک یک پرسشز ا حارر هشودر پژ
  Young (Internet Addiction Testاعتیاد بره اینترنرت  استاندارد آزمونو 
، Cronbach's alphaاسرتفاده از ررریب  پایرایی آن برا که روایی و( IATیا 
ایرران  درنسخه فارسی این مقیاس  گردید.استفاده  (،16بود ) گزارش شده 90/0
اسرتفاده از ررریب  براآزمایی پایرایی آن راسرتی گرفتره و استفاده قرار مورد نیز

Cronbach's alpha ،81/0 و همکراران زاده قاسرم .(17) به دست آمده اسرت
 .(18) گزارش کردند 88/0این آزمون را  Cronbach's alphaرریب 

IAT بره »که به صرورت  باشدمقیاس لیکرت می در الؤس 20 مشتمل بر

دهری نمره 5ترا  1 بره ترتیرب از «همیشره، بیشرتر اوقرات، اغلب، گاهی، ندرت

عدم اعتیاد بره  49تا  20نمرات بین  .است 100تا  20 دامنه نمرات بین. شودمی

اعتیراد بره  100تا  80 بین معرض اعتیاد به اینترنت و در 79تا  50بین  اینترنت،

 گردد. میاینترنت محسوب 

 SPSS افرزاردر نرم 2و آزمون  Pearsonاستفاده از همبستگی  ها باداده

( مرورد version 20, IBM Corporation, Armonk, NY) 20نسرخه 

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

کره  ذکرر شرد کنندگان روشن شده برود واهداف مطالعه برای تمام شرکت

اطالعرات  نام و و نیازی به ذکر باشدمیپژوهش به صورت داوطلبانه  شرکت در

ماند. رررایت محفوظ میخصوصی نیست و تمامی اطالعات افراد نزد پژوهشگر 

 هاگرفته شد. نامهپرسش تکمیل کننده قبل ازکتبی از تمام دانشجویان شرکت

 

 هایافته

شرکت  مطالعه حارر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دانشجو از 384 ،مجمو  در

نفرر( دانشرجویان  4درصرد ) 0/1گرفت.  ها مورد بررسی قراراطالعات آن و نمودند

ها در معرض اعتیاد به اینترنرت قررار نفر( آن 105درصد ) 4/27اینترنت و اعتیاد به 

نفر( نیز عدم اعتیراد گرزارش گردیرد. میرانگین نمرره  275درصد ) 6/71داشتند. در 

 بود. ± 66/41 12/13اعتیاد به اینترنت در دانشجویان مورد بررسی، 

 درصد 7/66برآورد گردید.  سال 50/22 ± 73/2، میانگین سنی دانشجویان

 .تشکیل دادندمجرد  افراد ها راآندرصد  0/81و  دانشجویان را دختران

اینترنت مربوط به  بیشترین میزان استفاده ازداد که نشان  2جدول های داده

کمترین میرزان  بازی نیز و باشدمیآپ و اینستاگرام واتس استفاده دانشجویان از

 .خود اختصاص دادرا به فراوانی استفاده 
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 بررسیمشخصات دموگرافیک افراد مورد . 1جدول 

 مقدار متغیر
 50/22 ± 73/2 (انحراف معیار ±)سال( )میانگین  سن

 82/16 ± 42/1 (انحراف معیار ±)میانگین  معدل تحصیلی
 41/5 ± 52/2 (انحراف معیار ±)میانگین  های گذارندهتعداد ترم

  ]تعداد )درصد([ جنسیت
 256( 7/66) دختر
 128( 3/33) پسر

  ]تعداد )درصد([ هلأوضعیت ت
 313( 5/81) مجرد

 71( 5/18) هلأمت
  ]تعداد )درصد([ مقطع تحصیلی

 215( 0/56) کارشناسی
 37( 6/9) کارشناسی ارشد
 42( 9/10) دکتری تخصصی

 90( 4/23) پزشکی
  ]تعداد )درصد([ محل سکونت

 248( 6/64) بومی
 136( 4/35) بومی غیر

 
مرره نداری برین میرانگین گونه ارتباط معنری، هیچ3 بر اساس نتایج جدول

 ادگذرانرده در افررهایمتغیرهای سن، معدل تحصریلی و ترم اعتیاد به اینترنت و
 (.P > 050/0) مشاهده نگردید بررسی مورد
 

 کنندگانشرکتاینترنت توسط  استفاده از میزان نوع. 2جدول 

 تعداد )درصد( استفاده وعن
 342( 1/89) بلی های اجتماعیشبکه

 42( 9/10) خیر
 22( 7/5) بلی بازی

 362( 3/94) خیر
 113( 4/29) بلی دانلود

 271( 6/70) خیر
 192( 3/50) بلی سرچ

 190( 7/49) خیر
 305( 4/79) بلی اینستاگرام

 79( 6/20) خیر
 274( 4/71) بلی تلگرام

 110( 6/28) خیر
 337( 0/88) بلی آپواتس

 46( 0/12) خیر
 5( 0/5) بلی اسکایپ

 379( 7/98) خیر
 52( 6/13) بلی سایر

 331( 4/86) خیر

 متغیرهرای وبه بررسی ارتباط بین میانگین نمره اعتیاد بره اینترنرت  4جدول 
رتبراط نترنتری ابین نو  اقامت و نمرره اعتیراد بره ای ،اساس نتایج کیفی پرداخت. بر

د غیرر نت افرابدین صورت که میانگین نمره اعتیاد به اینتر ؛داری وجود داشتمعنی
 (.P < 050/0بود )داری بیشتر از افراد بومی بومی و ساکن خوابگاه به طور معنی

 

 های گذرانده تعیین ارتباط بین متغیرهای سن، معدل و ترم. 3جدول 

 و میانگین نمره اعتیاد به اینترنت

معدل  سن 
 تحصیلی

های ترم
 گزارنده

نمره اعتیاد 
 به اینترنت

 - - - 1 سن
 - - 1 100/0 معدل تحصیلی

 - 1 -053/0 *300/0 های گذارندهترم
 1 -09/0 -055/0 -007/0 اعتیاد به اینترنت

 جهت تعیین ارتباط استفاده گردید. Pearsonگی تاز ضریب همبس
 P < 05/0داری در سطح معنی*

 
ها شرکدهمقایسه میانگین نمره اعتیاد به اینترنت بره تفکیرک دان ،همچنین

ها وجرود شرکدهداری بین نمره اعتیاد به اینترنرت و داننشان داد که ارتباط معنی
نگین های پزشکی و بهداشت دارای بیشرترین میراکه دانشکده طوریبه  شت؛دا

 (.P < 050/0بودند )اعتیاد به اینترنت 
 

 بحث
ر، وهش حاررمیانگین کل نمره اعتیاد به اینترنت در دانشجویان مورد بررسی پژ

12/13 ± 66/41  نرت و دانشرجویان عردم اعتیراد بره اینتردرصد  6/71 کهبود
 شردید یراداز افرراد اعتدرصرد  0/1اعتیاد خفیف به اینترنت و تنهرا درصد  6/27

 (4) همکراران دوستی ایرانی و اتمطالعهای یافته بابه دست آمده داشتند. نتایج 
نمرره  میرانگین (،19و همکراران ) احمدی سادات تحقی  اما درباشد، می همسو

 رسردمی رنظره . بردگزارش شبررسی حارر  از( 58/70) اعتیاد به اینترنت بیشتر
 توانرد ازمی ،فراهم بودن دسترسی به اینترنت و هاپژوهشحجم نمونه  تفاوت در

شرجویان در داندرصد  6/27حارر،  در مطالعه. ها باشددالیل احتمالی این تفاوت
و  احمردی سرادات تحقی  هاییافته که با قرار داشتندمعرض اعتیاد به اینترنت 

و  وهش آنانپژباشد. هرچند میزان اعتیاد به اینترنت در همسو می (19)همکاران 
رض خطرر اما توجره بره افرراد در معر، (19، 20) سایر مطالعات مقدار کمی است

 ،نرتز اینترسازی استفاده اسازی امکان آموزش و فرهنگاعتیاد اینترنت و فراهم
 باشد.افراد می اعتیاد به اینترنت سایر امری رروری جهت پیشگیری از

داری بین معدل و اعتیاد به اینترنت وجود نداشت کره یرابطه معن تحقی  حارر،در 
در  صرورتی کره فرهمنرد در. راسرتا برودهم (20) و همکاران کیانی های پژوهشیافتهبا 

 که هرچره کراربران معتاد به اینترنرت وقرت بریشترری رامطالعه خود به این نتیجه رسید 
هرا اختصاص دهند، باعر  دانلود فریلم و یابیای، چت و دوستهرای رایانهبررای برازی

کرراهش پیشرررفت تحصرریلی و  ،نتیجرره در و قررت بریشترررتمرکززدایی و اترالف و
 ممکن است این عدم( که با نتایج بررسی حارر مغایرت داشت. 21) شرودیرادگیری مری

یک  حارر معدل را پژوهشنو  ارزیابی باشد.  به علت تفاوت درحارر،  تحقی  ارتباط در
 اعتیاد بهبه بررسی تأثیر  (22) پیشینمطالعات  که در حالی در ؛گرفت نظر متغیر وابسته در

 شده بود.اینترنت بر روی یک درس تمرکز 
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  بررسیارتباط بین میانگین نمره اعتیاد به اینترنت و متغیرهای کیفی مورد . 4جدول 

 (2زمون )آ Pمقدار  انحراف معیار( ±میانگین ) اعتیاد به اینترنت متغیرهای کیفی

 650/0 87/41 ± 70/12 دختر جنسیت

 24/41 ± 80/13 پسر

 410/0 92/41 ± 06/13 مجرد هلأوضعیت ت

 60/40 ± 40/13 هلأمت

 400/0 41/41 ± 70/13 کارشناسی مقطع تحصیلی

 16/41 ± 22/11 کارشناسی ارشد

 54/39 ± 50/11 دکتری تخصصی

 45/43 ± 78/12 پزشکی

 *009/0 37/40 ± 11/13 ومیب محل سکونت

 01/44 ± 86/12 غیر بومی

 *001/0 49/43 ± 40/13 زشکیپ دانشکده

 23/39 ± 40/11 داروسازی

 37/40 ± 70/10 پزشکیدندان

 09/42 ± 80/12 پرستاری و مامایی

 40/44 ± 60/15 بهداشت

 40/36 ± 40/10 تغذیه

 40/38 ± 10/14 مدیریت وری اطالعات وآفن

 35/40 ± 60/11 بخشیتوان
 P < 05/0ی در سطح دارمعنی*

 
 اعتیراد بره اینترنرت رابطرهو برین جنسریت بر اساس نتایج تحقی  حارر، 

 و( 10و همکراران ) فروحیردی های پرژوهشیافتره که برا داری یافت نشدمعنی
 داشتند مردان اعتیاد از زنان بیشر که مطالعه ویزشفنتایج  و با همسو (2)یرزاده پ
 دو زنان هرر که مردان و عنوان نموداین زمینه  درای مطالعه. تضاد بود در، (23)
ایرن  در زنان اغلب شرکایت بیشرتری را اما اینترنت هستند، معرض اعتیاد به در

 بتروان کراهش روزافرزون تبعریس جنسری در شاید .(2) نمایندرابطه تجربه می
 .کرد آن ذکر دالیل زا ها راهای آموزشی، شغلی و دیگر زمینهزمینه

 اعتیاد به اینترنت باو سن، هل أبین ورعیت تبر اساس نتایج تحقی  حارر، 

و همکراران دوستی ایرانری  های پژوهشیافته که با داری یافت نشدمعنی رابطه
رابطره و همکراران،  محمردیه مطالعرر دتأهرل  ، امرابرود( همخوانی داشت 4)
 مجردهرا کردنرد کرهبیران هرا آن .ی را با اعتیاد به اینترنرت نشران دادداریمعن

اعتیاد بره  ترم گذرانده با بین تعداد. (24)دارند وابسرتگی بیشرتری بره اینترنرت 
و  محمردبیگیتحقیقرات نترایج  که با مشاهده نشدداری رابطه معنینیز اینترنت 
 ( همسو بود.26و همکاران ) قهرمانی( و 25) همکاران

داری معنری این که بین مقطع تحصیلی و اعتیاد به اینترنت رابطرهبا وجود 
 برینپزشکی بیشتر بود و  رشتهوجود نداشت، اما میانگین استفاده در دانشجویان 

مشراهده گردیرد  دارییرابطه معنر اعتیاد به اینترنت و لیحال تحص دانشکده در
(05/0 > P ؛)بیشرترین  ،های پزشرکی و بهداشرتکره دانشرکده بدین صرورت

به خرود اختصراص  کمترین استفاده را ،مدیریت های تغذیه ودانشکده استفاده و
تواند به دلیل کارهای پژوهشی بیشتر در این دو دانشکده باشد. این که می دادند

های پژوهش عسکریان و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نتایج با یافته
 ( مطابقت نداشت.27)

اعتیراد بره اینترنرت رابطره  و محرل سرکونت افرراد بین ،حارر در مطالعه
و  رادشرهبازی (. بر اسراس نترایج تحقیقراتP < 05/0مشاهده شد )داری معنی
نیز بین محل اقامت و اعتیاد به اینترنرت رابطره  (29)و پیرزاده  (28) کوندیردریم

مشاهده گردید و میزان استفاده در دانشرجویان غیرر برومی بیشرتر از داری معنی
خوابگراه و دور توان بیان کرد که به دلیرل زنردگی در دانشجویان بومی بود. می

های سفر، دانشرجویان سراکن خوابگراه بررای بودن از خانواده با توجه به هزینه
 کنند.تر با خانواده، بیشتر از اینترنت استفاده میارتباط آسان

جمله  های اجتماعی ازبیشتر افراد از شبکه نتایج به دست آمده نشان داد که
جسرتجو های بعردی دنرد و در رتبرهکرتلگرام استفاده می پ،اینستاگرام وآواتس
نترایج برا های آنالیرن برود کره و کمترین مقدار استفاده در رابطه با بازی کردن
همسرو  (31)و جعفریران  و ملرک احمردی (30) و همکرارانآرین  هایپژوهش

 ،های اجتمراعی اسرتکه چرا اسرتفاده بیشرتر از شربکه در توریح این .باشدمی
حارر در زمان اپیدمی کرونرا صرورت گرفرت و بیشرتر  مطالعهتوان گفت که می

به دلیل  ،. همچنینباشدمیهای اجتماعی ها و ارتباط افراد از طری  شبکهآموزش
اسرتفاده از  ،هاهای دانشرجویان علروم پزشرکی نسربت بره دیگرر رشرتهمشرغله
اینسرتاگرام، است. نتایج نشان داد کره نالین در این دانشجویان کمتر آهای بازی

ترین ترین و پراسرتفادهپ از محبوبآبوک، توییتر، اسکایپ و واتستلگرام، فیس
  .(32) ی در بین جوانان هستندهای اجتماعی مجازشبکه
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 گیرینتیجه
مرت بین دانشکده محل تحصریل و محرل اقا که پژوهش حارر نشان دادنتایج 

الش یازمنرد ترنداری وجود دارد کره یبا اعتیاد به اینترنت ارتباط معن دانشجویان
 انشرجویانرفاهی برای د -ها برای فراهم کردن امکانات تفریحیدانشگاهبیشتر 

معررض  درتعداد قابل توجهی از دانشرجویان  ،باشد. همچنینساکن خوابگاه می
 د و جهرتخطر اعتیاد به اینترنت بودند که به شدت در معرض آسیب قررار دارنر

 ولنررد مرردت های بریزیلررزوم برنامرره ،هرراپیشررگیری از اعتیرراد اینترنترری آن
 شود. سازی نحوه استفاده از وسایل الکترونیکی احساس میفرهنگ

 

 انیدتشکر و قدر
کرد اخرالق و  198319پژوهش حارر برگرفتره از طررت تحقیقراتی برا شرماره 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.116 ، مصرروب کمیترره تحقیقررات
از تمرامی  وسریلهباشرد. بردین دانشجویی دانشگاه علروم پزشرکی اصرفهان می

دانشجویان و اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
بره عمرل همکاری نمودنرد، تشرکر و قردردانی  مطالعهکه در راستای انجام این 

معاونت پژوهشی الزم به ذکر است که تحقی  حارر تحت حمایت مالی  .آیدمی
 .دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد
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