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 بررسی اعتیاد به اینترنت و عوامل مؤثر بر آن

 مقدمه
ایی رو به گسترش است و هر روز  دسترسی به اینترنت پدیده

کنندگان اینترنت قرار  تعداد بیشتری از افراد در زمره استفاده
در خانه ،مدرسه ، . اینترنت در همه جا حضور دارد. گیرند می

آوری  تعداد کاربران اینترنت به طور شگفت (1) ...دانشگاه و 
میالدی تعداد  1111در حال افزایش است و تا پایان مارس 

کنندگان از آن بیش از دو میلیارد نفر گزارش شده  استفاده
میالدی  1112تا  1111های  در ایران بین سال. (1)است 

بوده و در حال حاضر  01111تعداد کاربران اینترنتی بیش از 
 Ivan. (0)میلیون نفر افزایش یافته است  5/11به بیش از 

Kldbgrk  از دانشگاه کلمبیا نخستین بار اختالل اعتیاد به
مطرح کرد و معیارهای تشخیصی  1995اینترنت را در جوالی 

ختالل اعتیاد به اینترنت را نوعی اختالل او ا. آن را ثبت نمود
رفتاری قلمداد کرد که به عنوان مکانیسم مواجهه مورد 

 گیرد و از معیارهای وابستگی به مواد  استفاده قرار می

DSM-IV که اینترنت  علیرغم این. در نظر گرفته شده است
توانسته است یک محیط جهانی را برای کاربران خود در سر 

هت برقراری هر چه بهتر روابط فراهم آورد اما از تا سر دنیا ج
هایی در چند سال  طرفی استفاده از آن موجب افزایش نگرانی

. (4)وجود آورده است  اخیر گردیده و مشکالت خاصی را به
کمیسیون سالمت روان اروپا معتقد است که حجم مسایل 
رفتاری و روانی در کشورهای در حال توسعه رو به فزونی 

های اخیر با توجه به تغیرات  یکی از مسایلی که در سال. است
سریع اجتماعی ،از سوی سازمان بهداشتی ، مجریان قانون و 

ود در سیاستگذاران اجتماعی به عنوان یکی از مشکالت موج
ویژه در میان نوجوانان و جوانان مورد توجه قرار  جامعه به

گرفته است مسأله مربوط به استفاده ناصحیح و بیش از حد 
ایج تحقیقات انجام شده در ایاالت نت. (5)باشد  اینترنت می

متحده نشانگر آن است که استفاده از اینترنت در میان جوانان 
حجم رو به رشدی از (6).بیش از هر گروه سنی دیگری است 

اینترنتی، حکایت از آن  تحقیقات صورت گرفته پیرامون اعتیاد
شناختی  دارد که اختالل اعتیاد اینترنتی نوعی اختالل روان

های آن تحمل، عالیم  اجتماعی است که از مشخصه

گیری، اختالالت عاطفی، و از هم گسیختگی روابط  کناره
در تحقیق خود به این نتیجه  Ferris. (7)اجتماعی است 

کنند  گیری می های اجتماعی کناره رسید نوجوانانی که از تماس
از اینترنت به عنوان ابزاری برای فرار از واقعیت استفاده 

در این زمینه پژوهش دیگری نشان داد که  (8)کنند  می
کنند این  که مدت زمان زیادی از اینترنت استفاده می کسانی

استفاده بیش از حد عامل مشکالت بین فردی، اجتماعی ، و 
پژوهش علوی و همکارانش در  (9)شود  تحصیلی آنان می

در میان دانشجویان شهر اصفهان نشان داد که  89سال 
پزشکی نظیر  داری بین عالیم روان همبستگی مثبت و معنی

افسردگی ،وسواس، اضطراب،پرخاشگری با اعتیاد به اینترنت 
های تحقیق محمدعلی جعفری  چنین یافته هم (1)وجود دارد 

ندوشن و همکارانش در بین دانشجویان علوم پزشکی قم 
اعتیاد متوسط ، و %  2/9کاربران اعتیاد خفیف ،% 91نشان داد 

های  چنین یافته هم. (11)اعتیاد شدید به اینترنت دارند % 4/1
F.cao   و همکارانش در بررسی شیوع اعتیاد به اینترنت در

نشان داد نرخ استفاده از  1112میان نوجوانان چینی در سال 
معتاد به اینترنت %  4/1است که از این میزان % 88اینترنت 

هایی  چنین گروه معتاد به اینترنت در برابر آیتم بودند و هم
گویی دارای نمره  پریشی و دروغ روان مانند روان رنجوری،

هایی مانند  باالتری نسبت به گروه شاهد داشتند ولی در آیتم
کنترل زمان، احساس ارزش زمان و احساس اثر زمان نمره 
کمتری نسبت به گروه شاهد داشتند و در نهایت نتیجه این 
شد که نوجوانان مبتال به اینترنت دارای عالیم مختلف روانی 

سبت به نوجوانانی است که کمتر از اینترنت استفاده بیشتر ن
چنین نتایج تحقیقات محسنی تبریزی و  هم. (11)کنند  می

سال  19تا  18در بین جوانان  1111همکارانش در سال 
نشان داد که که میانگین ساعات استفاده از اینترنت تهرانی 

درصد کاربران،  19. ساعت در هفته بود 14:17برای کاربران 
ها درجات مختلفی از  به اینترنت اعتیاد داشتند و همه آن

گریزی، تنهایی  احساس ضعف و ناتوانی در انجام امور، اجتماع
بین فردی  و انزوای اجتماعی و عدم تمایل به روابط و تعامل

ای این پژوهش جوانان مورد  طبق یافته. را از خود نشان دادند
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 و همکاران  سکینه دادی پور              

های ارتباطی اینترنت به طرز مؤثری بهره  مطالعه از قابلیت
گرفته و اینترنت را مکان مناسبی برای خود ابرازی و ایجاد 

های علمی و آموزشی، چک  چت، استفاده. اند ارتباط یافته
یشترین تعداد کاربرد در کردن ایمیل به ترتیب دارای ب

و  jain xuپژوهش (. 11)ای مورد مطالعه بودند  جامعه
میزان شیوع اعتیاد به اینترنت را  1111همکارانش درسال 

گزارش نمودند و نشان دادند بین اعتیاد به اینترنت و % 7/2
 (10)های افسردگی رایطه وجود دارد  عالیم خودکشی و نشانه

ویژه  با توجه به گسترش استفاده از اینترنت در جامعه ما به
که مسأله اعتیاد به اینترنت در  قشر دانشجو و از آنجایی

بسیاری از جوامع صنعتی و پیشرفته مورد بحث و بررسی بوده 
و با در نظر گرفتن این مسأله که افزایش روزافزون استفاده از 

انی و جسمانی جوانان و تواند بهداشت رو اینترنت در ایران می
نوجوانان را  متأثر ساخته و در آینده شاهد معضالتی ناشی از 
اینترنت باشیم الزم است پدیده اعتیاد به اینترنت به طور دقیق 

گیری و پیامدهای آن  های شکل بررسی شود و عوامل و زمینه
شناسایی شود به همین منظور این مطالعه به بررسی اعتیاد به 

عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم  اینترنت و

 .پردازد می پزشکی هرمزگان
  

 ها روش
ای توصیقی تحلیلی از نوع مقطعی  پژوهش حاضر مطالعه

باشد که با هدف بررسی اعتیاد به اینترنت و عوامل مؤثر بر  می
آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در 

جامعه آماری متشکل از کلیه  .انجام شد 1091سال 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مشغول به 

. ایی نسبتی بود گیری طبقه و روش نمونه 91تحصیل در سال 
براساس . برآورد گردیدنفر   501حجم با نظر مشاور آماری 

: هابه ترتیب زیر بود گیری صورت گرفته نمونه روش نمونه
 81انشکده پرستاری نفر، د 112دانشکده بهداشت 

نفر و  111نفر، دانشکده پزشکی  120نفر،دانشکده پیراپزشکی 
ابزار مورد استفاده در این . نفر 78پزشکی  دانشکده دندان
قسمت اول : ای متشکل از سه قسمت بود نامه پژوهش پرسش

سن، جنس، وضعیت تأهل، ) اطالعات دموگرافیک از قبیل 

م تحصیلی دانشکده میزان تحصیالت، رشته تحصیلی، تر
محل تحصیل، میزان ساعات استفاده از اینترنت، متوسط 

نامه  ساعات استفاده کامپیوتر و اینترنت ، قسمت دوم پرسش
صورت بلی و خیر و در مورد دالیل استفاده از  سؤالی که به 15

 11نامه  اینترنت طراحی شده است و قسمت سوم پرسش
که توسط ( internet Addiction)سؤالی اعتیاد به اینترنت 
Kimberly Young  این. ساخته شده است 1998در سال 

هرگز، به )ایی لیکرت  مقیاس پنج درجه نامه بر طبق پرسش
طراحی  1-111و با دامنه نمرات ( ندرت، گاهی، اغلب، همیشه

-79)، کاربر در معرض خطر (11-49)کاربر معمولی . شده بود
های این آزمون بر اساس  رهگزا( .81-111)، کاربر معتاد ( 51

برای تشخیص قمار بازی اینترنتی و  DSM-IVهای  مالک
نامه  این پرسش. وابستگی به الکل طراحی شده است

سنجد و تعیین  های مختلف اعتیاد به اینترنت را می جنبه
های  کند که آیا استفاده بیش از حد از اینترنت بر جنبه می

روایی و پایایی این  (14)ه ؟مختلف زندگی فرد تأثیر دارد یا ن
عنوان  های چندی ذکر شده است به نامه در پژوهش پرسش
روایی،صوری این  McMoRanو   Widiantoمثال 
چنین از طریق  هم. اند نامه را بسیار باال ذکر کرده پرسش

مل برجستگی، استفاده بیش از حد، تحلیل عوامل، شش عا
توجهی به وظایف شغلی، فقدان کنترل،مشکالت اجتماعی،  بی

دهنده  ها نشان دست آوردند که همه این تأثیر بر عملکرد را به
در پژوهش خود برای علوی و همکاران  .(15)روایی آن است 

عامل صرف زمان بیش از حد در  5نامه  نسخه فارسی پرسش
اینترنت، استفاده از اینترنت جهت کسب آرامش روانی، 

توجهی به وظایف  برجستگی، استفاده مرضی از چت روم، بی
اند و عالوه بر این  شغلی و تحصیلی را استخراج نموده

و ( =5/1r)افتراقی نامه دو نوع روایی دیگر محتوایی و  پرسش
، همسانی درونی (=79/1rبازآزمایی )سه نوع پایایی 

(88/1=α) و تنصیف ،(81/1r= )دست آوردند و بهترین  به
. (1)اند  ذکر کرده 44نامه را  نقطه برش بالینی این پرسش

Morin   در پژوهشی که برای بررسی اعتبار و روایی آزمون
یانگ انجام داد بیان کرد که گرچه این آزمون بر اساس اصول 
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 بر آنبررسی اعتیاد به اینترنت و عوامل مؤثر 

 

سنجی ساختار یافته تهیه نشده است ولی پژوهش ما  روان
نشان داده است که این آزمون به عنوان ابزاری جهت سنجش 

قی چنین در تحقی هم. از اعتبار و روایی باالیی برخوردار است
دست  درصد به 95نامه  در سوئد آلفای کرونباخ این پرسش

توسط  هنام پرسش در پژوهش حاضر پایایی (16).آمده است 
آلفای کرونباخ  نفر از افراد مورد مطالعه و از طریق آزمون 01
82/1α= نامه از  محقق پس از اخذ معرفی. تعیین گردید

ها و  معاونت پژوهشی دانشگاه و هماهنگی با رئیس دانشکده
ارایه توضیحاتی مختصر درباره تحقیق و محرمانه بودن 

کسب رضایت چنین  ،هم(نامه بی نام بودن پرسش)اطالعات 
 501از . دانشجویان برای همکاری شروع به کار کرد

نامه ناقص بود که از مطالعه  پرسش 01نامه اطالعات  پرسش
افزار  ها با نرم پس از گردآوری کامل، داده. حذف گردید

SPSS  میانگین ، درصد ، )به روش توصیفی  12نسخه
تجزیه مورد ( تست ، مربع کای تی)و استنباطی (انحراف معیار 

دار  از نظر آماری معنی >15/1p. و تحلیل آماری قرار گرفت
 .تلقی گردید

 

 ها یافته
%( 7/22)نفر  004کننده در مطالعه  دانشجوی شرکت 511از 

 91مجرد و %( 2/81)نفر  419مرد، %( 1/00)نفر  122زن، 
غیر %(1/21)نفر 015بومی و %(9/08)نفر  195، %(1/18)نفر 

 05تا  18یان مورد مطالعه در محدوده دانشجو. بومی بودند
به گروه سنی ( نفر150)سال قرار داشتندکه بیشترین فراوانی

 17به گروه سنی ( نفر 18)سال و کمترین فراوانی  10تا  11
 .سال تعلق داشت 01تا 
به عنوان %( 1/21)نفر  015دانشجوی مورد مطالعه  511از 

نفر  88 سال دوم،%( 4/11)نفر  21دانشجوی سال اول، 
نفر  9سال چهارم و %( 1/7)نفر  02سال سوم، %( 2/17)
در %( 2/19)نفر  98. نیز دانشجوی سال پنجم بودند%( 8/1)

نفر  2در مقطع کارشناسی، %( 0/47)نفر  107مقطع کاردانی ، 
در %( 7/01)نفر  159به عنوان دانشجوی ارشد و %( 1/1)

نتایج بر اساس . مقطع دکتری مشغول به تحصیل بودند
دست آمده از مطالعه میزان استفاده از اینترنت در هفته در  به

براساس  (.1جدول )ساعت بوده است  15نفر باالی  159
نفر  115دانشجوی مورد مطالعه  511حاضر از  1جدول نتایج 

نفر  29نفر در معرض خطر و  112به عنوان کاربر عادی ،
وزیع فراوانی تمام دیگر به عنوان کاربر معتاد شناخته شدندکه ت

متغیرها به اختصار و به تفکیک وضعیت کاربر آورده شده 
بین جنسیت و اعتیاد به اینترنت رابطه  0براساس جدول  .است
که با توجه به میانگین و ( >111/1p)داری مشاهده شد  معنی

دست آمده در زنان و مردان مشخص شد  انحراف معیارهای به
اعتیاد به اینترنت اختالف  که بین زنان و مردان نیز در

دهد که مردان بیشتر از زنان  داری وجود دارد و نشان می معنی
چنین بین  هم. در این مطالعه دارای اعتیاد به اینترنت هستند

دار شد  وضعیت تأهل و اعتیاد به اینترنت رابطه معنی
(112/1p= ) که با توجه به میانگین و انحراف معیارهای

د در مجردها بیشتر از متأهلین بود ولی بین دست آمده اعتیا به
داری مشاهده  محل سکونت و اعتیاد به اینترنت رابطه معنی

دهد که بین جنسیت  نشان می 4های جدول  یافتهنشد 

(000/0p=)،  رشته تحصیلی(000/0p=)، هل أوضعیت ت

(000/0p<)،  سن(000/0p<)،  مقطع تحصیلی(000/0p<) 

با اعتیاد به اینترنت ارتباط  (=005/0p) و استفاده از اینترنت

چنین نتایج و تحلیل  هم .داری رابطه مشاهده شد معنی

پژوهش فوق نشان داد که نمره اعتیاد به اینترنت دانشجویان 

گویای این  5جدول . بود 55/03±04/05دارای میانگین 
واقعیت است که دالیل استفاده از اینترنت برای به ترتیب 

های روز دنیا، جستجوی کارهای علمی  لمها و فی دیدن عکس
ها  و پژوهشی، چک کردن صندوق پستی، حضور در چت روم

های گفتگو و دریافت آخرین اخبار علمی، فرهنگی،  و اتاق
طور کلی  به. باشد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان می

توان گفت که هر چه از کاربر عادی به کاربر معتاد پیش  می
های علمی کاسته و بر میزان استفاده از  دهرویم از استفا می

اینترنت در بحث و گفتگو و دانلود عکس و فیلم افزوده 
از ( درصد 5/51) 150دهد که  نشان می 2جدول  .شود می

خاطر آنالین بودنشان هرگز  اند که دیگران به دانشجویان گفته
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نیز اظهار داشتند که ( درصد 11)نفر 111اند و  شاکی نشده
 .شوند از آنالین بودنشان شاکی میدیگران 

هرگز برای استفاده ( درصد9/17)نفر 141،  7بر اساس جدول 
 2/41)نفر 110اند در حالی که  خوابی نکشیده از اینترنت بی

ها برای استفاده از اینترنت از  اند که شب اظهار داشته( درصد

توان به نوعی اعتیاد به اینترنت در  اند که می خواب خود زده
 .ین کاربران تلقی کرد ا

 

 

 بر حسب تعداد ساعت استفاده از اینترنت در هفتهتوزیع فراوانی سطوح کاربری اینترنتی دانشجویان .3جدول 

 جمع استفاده از اینترنت وضعیت کاربر

 35باالی 33-35 6-37 3-5 صفر

 (655)950 (3/93)31 (7/63)91 (0/61)31 (35)19 (3/3)2 (درصد)تعداد معمولی

       

 (655)991 (1/37)10 (2/60)31 (7/67)35 (6/91)02 (7/9)1 (درصد)تعداد در معرض خطر

       

       

 (655)12 (7/37)91 (7/37)91 (7/1)1 (0/63)65 (3/6)6 (درصد)تعداد معتاد

       

 (655)055 (1/36)602 (61)25 (1/61)13 (9/35)606 (9/3)61 (درصد)تعداد جمع

       
 

 های دموگرافیک توزیع فراوانی سطوح کاربری اینترنتی دانشجویان بر حسب ویژگی. 2جدول 

 

 جنسیت

 جمع کل نوع کاربر

 معتاد در معرض خطر معمولی ها گروه

 333 93 602 609 زن

 692 31 17 03 مرد

 055 12 991 950 کل

 

 352 11 625 603 مجرد وضعیت تأهل

 26 3 31 09 هلأمت

 055 12 991 950 کل

 

 

 سن

 613 36 13 12 سال 95زیر 

93-96 653 662 36 903 

91-93 7 63 0 91 

35-97 1 1 9 61 

30-36 61 6 5 62 

 055 12 991 950 کل



 

 سکینتبکمینست
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 بر آنبررسی اعتیاد به اینترنت و عوامل مؤثر 

 

 

 

 مقطع تحصیلی

 21 9 00 36 کاردانی

 937 92 656 657 کارشناسی

 1 5 9 3 کارشناسی ارشد

 602 31 11 03 دکتری

 055 12 991 950 لک
 

 (ای آزمون تی تست دو نمونه)مقایسه نمره میانگین و انحراف معیار اعتیاد به اینترنت برخی متغیرها در کاربران اینترنت مورد مطالعه . 1جدول 
 T df P-Value میانگین ± معیارف انحرا مقوله متغیر

  66/31±11/93 زن جنسیت

33/3 

920 556/5> 

 

 

 77/31±10/91 مرد

 551/5 321 76/3 53/39±21/93 مجرد هلأوضعیت ت

 

 

 23/91±76/93 هلأمت

 039/5 321 66/1 72/31±16/90 بومی سکونت لمح

 95/35±26/93 غیر بومی

 

 (آزمون مربع کای)مطالعه ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک با اعتیاد به اینترنت درکاربران اینترنت مورد . 9جدول 

 مقدار

p 

درجه 

 آزادی

مالک آزمون 

 مربع کای

 متغیرها

 جنسیت 69/63 9 553/5

 رشته تحصیلی 31/73 91 559/5

 وضعیت تأهل 73/61 9 <556/5

 سن 09/97 1 <556/5

 مقطع تحصیلی 35/35 1 <556/5

 استفاده از اینترنت 35/35 1 550/5
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 نترنتتوزیع فراوانی کاربران بر حسب دالیل استفاده از ای(5جدول 
 نوع استفاده

 

 

 شدت اعتیاد

 تعداد

 کل

 اخبار علمی چت صندوق پستی عكس و فیلم

  (درصد)تعداد  (درصد)تعداد  (درصد)تعداد  (درصد)تعداد  (درصد)تعداد 

  (19/31)21  (2/13)636  (91/32)656  (3/13)639  (9/73)605 950 کاربر عادی

  (12/33)656  (37/39)21  (7/31)665  (73)610  (7/19)617 991 کاربر در معرض خطر

  (26/07)35  (56/65)93  (11/11)31  (7/72)00  (7/72)00 12 کاربر معتاد

  (3/37)937  (05)905  (3/06)907  (3/75)309  (53/71)329 055 جمع

 

 توزیع فراوانی و درصد اعتیاد به اینترنت برحسب ایجاد نارضایتی در دیگران. 6جدول 

 (درصد)تعداد تشد گویه

 (0/05)903 هرگز کنند؟ آیا اطرافیان ازشما به خاطر استفاده افراطی از اینترنت شکایت می

 (3/2)37 ندرت به

 (61)25 گاهی گه

 (99)665 همیشه

 (655)055 جمع

 

 توزیع فراوانی و درصد اعتیاد به اینترنت برحسب اختالل در خواب .0جدول 

  (درصد)تعداد شدت گویه

  (2/97)635 هرگز ها برای استفاده بیشتر از اینترنت از خواب خود می زنید؟ آیا شب

  (1/69)13 ندرت به

  (1/61)23 گاهی گه

  (1/35)953 همیشه

  (655)055 جمع
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 بررسی اعتیاد به اینترنت و عوامل مؤثر بر آن

 بحث
تحقیق حاضر با هدف بررسی اعتیاد به اینترنت و عوامل مؤثر 

س در سال بر آن در بین دانشجویان علوم پزشکی بندرعبا

بر اساس نتایج پژوهش حاضر . انجام شد 0030-0030

سال  00تا  00اکثریت جامعه مورد مطالعه در محدوده سنی 

نفر در  005 نفر به عنوان کاربر عادی،005 .قرار داشتند

نفر دیگر به عنوان کاربر معتاد شناخته  53معرض خطر و 

ترنت با ن اعتیاد به اینها نشان داد بی آزمون فرضیه .شدند

هل، رشته تحصیلی، أیی هم چون جنسیت، وضعیت تمتغیرها

. داری وجود دارد سن و مقطع تحصیلی رابطه آماری معنی

نشان داد که مردان دو برابر زنان دارای اعتیاد به  ها یافته

در خصوص رابطه جنسیت و اعتیاد به . اینترنت هستند

جام هایی که در کشورهای متعددی ان اینترنت در پژوهش

ه بیانگر این مطلب بوده است که مردان رشده است نتایج هموا

رغم وجود  علی. شوند بیشتر از زنان دچار اعتیاد اینترنتی می

تر  وان میان عالیق کاربران اینترنت، مردان، بیشامشترکات فر

خواهان دریافت اخبار روز، تحوالت بازار سهام و رویدادهای 

به دنبال گسترش ارتباطات ورزشی هستند در حالی که زنان 

پیرامون بهداشت و سالمتی  ییها اجتماعی و یافتن راهنمایی

و سالمتی و اعتقادات مذهبی هستند؛ در ضمن، مردان در 

تر هستند، زیرا به دفعات  نت کمی جدیراستفاده از اینت

تری را به صورت  های طوالنی بیشتر وارد اینترنت و زمان

خطوط پر سرعت اینترنت کنند و به  آنالین سپری می

عالوه بر این مردان بیش از زنان از . دسترسی بیشتری دارند

از سوی . کنند اینترنت برای تفریح و سرگرمی استفاده می

های اخیر  دیگر با توجه به دانش محور شدن جوامع در سال

اند به نحوی  دانشجویان وابستگی بیشتری به اینترنت داشته

بر  .(01) به مراتب افزایش یافته است ها که میزان استفاده آن

بر روی  و همکاران که DeAngelisنتایج مطالعه اساس 

درصد از پاسخگویان دارای  00ام شده بود دانشجویان انج

کثر کسانی که اعتیاد به اینترنت بودند و امعیارهای وابستگی 

های  های پژوهش حاضر با یافته یافته .(01) داشتند مرد بودند

، که استفاده افراطی پسران را (00) ، شایق(03) زکریایی

و  (00)زاده  های رمضان با یافتهراستا و  ید نموده بود همأیت

که اعالم نمودند اعتیاد به (00)مطالعه اباذری و همکاران 

 در .اینترنت در دختران بیشتر از پسران است همسو نبود

بین دختران و  (04) و عاطفه بیدختی (00) زاده مطالعه قاسم

ها نشان داد مجردین  یافتهچنین  هم .پسران تفاوتی دیده نشد

چیزی در حدود شش برابر در معرض خطر اعتیاد به اینترنت 

های درگاهی و همکاران که تمایل نوجوانان  بودند که با یافته

های سنی دیگر  ه مجرد به اعتیاد به اینترنت را بیشتر از گرو

کرمشاهی و همکاران  و با مطالعه (05) راستا بود دانند هم می

 30/40هل أکه میانگین وابستگی به اینترنت در بین افراد مت

  (05) بود همسو نبود 1/01و در بین افراد مجرد 
 

 گیری نتیجه
در مطالعه حاضر دالیل استفاده از اینترنت توسط کاربران به 

مقاالت های روز دنیا، دسترسی به  ترتیب دانلود عکس و فیلم
، چت (ایمیل)و پژوهش، چک کردن صندوق پستی شخصی 

کردن و دریافت آخرین اخبار علمی، سیاسی، و اقتصادی 
چنین بیشترین استفاده از اینترنت در کاربران  هم. جهان بود

های علمی و در کاربران معتاد به اینترنت چت  عادی بحث
کردن و چک کردن پست الکترونیک و دیدن عکس و 

رسد هر چه از کاربر عادی به  ای روز دنیا بود به نظر میه فیلم
های علمی کاسته و بر  رویم از استفاده کاربر معتاد پیش می

میزان استفاده از اینترنت در بحث و گفتگو و دانلود عکس و 
در تبیین این یافته پژوهش حاضر . شود فیلم افزوده می

. شود می توان گفت که از چت به دالیل مختلف استفاده می
کند، و  چت نیاز به تماس و شناخت متقابل را تا حدی ارضا می

ی عاطفی، نیاز وابستگی و دوست داشتن و  گیری رابطه شکل
دوست داشته شدن را برای افرادی که ممکن است در ایجاد 
روابط رو در رو در دنیای واقعی مشکل داشته باشند، آسان 

نیز استفاده  گوهای جنسی چنین برای گفت هم. کند می
یک از این ارضای نیازها در سطوح مختلف در  هیچ. شود می

طور زودگذر و کاذب کاربران را  اینترنت کامل نیست و به
با توجه این که کاربران معتاد از سه  (17)بخشد  آرامش می

چقدر به خاطر اتصال به اینترنت اعضای خانواده را ( 1گزاره 
چقدر دیگران از شما به خاطر میزان ( 1نادیده گرفتید و 
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که برای اتصال  و این( 0تان به اینترنت شاکی هستند  اتصال
زنند نمره بیشتری را  ها از خواب خود می به اینترنت شب

رسد که اعتیاد به اینترنت  کسب کرده بودند، به نظر می
تواند موجب انزوای اجتماعی و اجتماع گریزی شود که در  می

 مطالعات متعددی نیز نتایج پژوهش ما به اثبات رسیده است

 

 محدودیت ها و پیشنهادات 
العه مقطعی بودن آن است و الزم های مط ازجمله محدودیت

تری انجام شود از  است در این زمینه مطالعات طولی دقیق
سوی دیگر اختصاص دادن جامعه مورد مطالعه تنها به 

های  گیری از سایر گروه دانشجویان علوم پزشکی و عدم نمونه
علت عدم دسترسی محققان به امکانات الزم  تحصیلی به
های  ال، احتمال دادن پاسخگیری در حجم با جهت نمونه

نامه، و عدم دقت پاسخگویی به سؤاالت  پسند به پرسش جامعه
 .های این مطالعه بود از دیگر محدودیت  نامه پرسش

شود پژوهشگران در تحقیقات آتی مطالعات  پیشنهاد می
پزشکی، عزت نفس، و  تری در زمینه عالیم روان گسترده

با . اینترنت انجام دهند سالمت روان دانشجویان با اعتیاد به

رسد که اعتیاد به اینترنت  توجه به نتایج تحقیق به نظر می
ویژه در میان جوانان و قشر  ایی رو به گسترش به پدیده

لذا ضروری است مسؤولین دانشگاه که . باشد دانشجو می
باشند به پدیده اعتیاد به  متولی امر سالمت دانشجویان می

گیر  ل سالمتی که اغلب گریباناینترنت به عنوان یک معض
باشد توجه جدی مبذول  ساز جامعه می نسل جوان و آینده

سازی مناسب و آموزش صحیح  فرمایند و در زمینه فرهنگ
ریزی نمایند و از  استفاده از اینترنت در بین دانشجویان برنامه

ها، توجه به  ها، مدارس و دانشگاه طریق آموزش در خانواده
های مفرح و  ت جوانان، ایجاد برنامهحل مسایل و مشکال

 .جذاب از میزان اعتیاد به اینترت را بکاهند
 

 تشکر و قدردانی 
کننده  دانم از کلیه دانشجویان شرکت در پایان وظیفه خود می

در تحقیق و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه که مقدمات 

.انجام این طرح را فراهم نمودند صمیمانه تقدیر نمایم
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Abstract 

Background: Access to the Internet is a growing phenomenon .Every day more people are among the 

Internet users. This study aimed to investigate Internet addiction and its effective factors among students 

in Hormozgan University of Medical Sciences. 

Methods: This study was of a descriptive, cross--sectional type which aimed to investigate Internet 

addiction and effective factors among students in Hormozgan University of Medical Sciences The 

research community consisted of all students in Hormozgan University of Medical Sciences in year 2013 

studying and Was proportional stratified sampling. Data gathering tool was Yang standard internet 

addiction questionnaire. SPSS software model 16 was used for data analysis research . p <0.05 was set as 

the level of significance.  

Findings: From total of 500 students that participated in the study, 166 patients (33.1%) were male and 

334 (66.7%) were female. 409 patients (81.6%) were single and 91 (18.2%) were married. Results of the 

study indicated (226 patients) as the user at risk (205 patients) as a normal user, and (69 patients) another 

addicted user . There was significant relation Between variables such as gender (p=0.003), field of study 

(p=0.002), marital status (p <0.001), age (p <0.001), educational level (p <0.001) and using Internet 

(p=0.005) with Internet addiction. But the location was no significant associated Internet addiction. 

Conclusion: The correct teaching for the students to use the Internet and making culture, educate families, 

schools and universities, to solve the problems of young people, creating a fun and engaging programs are 

effective in reducing the rate of Internet addiction. 
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