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خالصه

ارتباطات ایجاد کرده است، متأسفانه برخی از مطالعات،  شمار اینترنت و تحوالت مثبتی که در زمینهبا وجود مزایاي بی :مقدمه

ه توان به اعتیاد اینترنتی اشارترین عوارض آن میاند که از جمله مخربعوارض خطرناکی را به استفاده از اینترنت نسبت داده

.پژوهش حاضر با هدف مقایسه پذیرش اجتماعی و سالمت عمومی در دانشجویان با و بدون اعتیاد به اینترنت انجام شد.نمود

نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و آزاد اسالمی تبریز در سال تحصیلی  341در این مطالعه توصیفی :هامواد و روش

نامه اعتیاد به اینترنت، اي انتخاب و به پرسشاي چند مرحلهورت تصادفی خوشهها به صنمونه.شرکت داشتند 93-1392

از.تر بود انتخاب شدندسپس افرادي که نمره آنها از نقطه برش باالتر یا پایین.پذیرش اجتماعی و سالمت عمومی پاسخ دادند

.ها استفاده شدآزمون تحلیل واریانس براي تجزیه و تحلیل داده

هاي سالمت عمومی بین نمرات افراد با اعتیاد به اینترنت و بدون اعتیاد به اینترنت در مقیاس پذیرش اجتماعی و مؤلفه:هایافته

.دار نبوداما در بعد اجتماعی تفاوت معنی.>p)01/0(داري وجود داشتشامل جسمانی، اضطراب و افسردگی تفاوت معنی

و سالمت عمومی در افراد با اعتیاد به  73/23و در افراد عادي  07/19اینترنتی میانگین پذیرش اجتماعی در افراد با اعتیاد 

.بوده است 97/26و در افراد عادي  04/34اینترنت 

.شودساز جامعه میگیر نسل جوان و آیندهاغلب گریبان پدیده اعتیاد اینترنتی به عنوان معضلی اجتماعی است که:گیرينتیجه

باشند در زمینه می و مسئولین دانشگاه که متولی امر سالمت دانشجویان قوله توجه جدي شودباید به این م بنابراین

.ریزي نماینداز اینترنت در دانشجویان برنامه سازي مناسب و آموزش صحیح استفادهفرهنگ

پذیرش اجتماعی، سالمت عمومی، اعتیاد به اینترنت، دانشجو:هاي کلیديواژه
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مقدمه

مهم و بسیار حساس در زندگی ورود به دانشگاه یک رویداد 

رود نیروهاي کارآمد و فعال جوان در هر کشوري به شـمار مـی  

که غالباً با تغییرات زیـادي در روابـط اجتمـاعی و فـردي آنهـا      

مطالعات مختلف انجام شـده روي دانشـجویان   .]1[همراه است

دهد میزان استفاده از اینترنت، همچنین میزان بروز و نشان می

اعتیـاد بـه   .]2[د به اینترنت در حال افزایش اسـت شیوع اعتیا

اینترنت در دانشجویان با مشکالتی از قبیل کـاهش ارتباطـات   

.میان فـردي، عصـبانیت، پرخاشـگري و هیجـان همـراه اسـت      

همچنین اعتیاد به اینترنـت باعـث کـاهش افـت تحصـیلی در      

.]3[شوددانشجویان می

میلیون نفـر   200با ورود روزانه هزاران عضو جدید و حدود 

کاربر در سراسر دنیا، اینترنت در حال شکل دادن یـک انقـالب   

 ارتبــاطی، اجتمــاعی و اقتصــادي اســت، و اکنــون در اوج قلــه 

انقالب صنعتی دیجیتالی قرار دارد و هر گونه انقالب جدیـدي،  

ویژگـی  .آوردگمان مشکالت و معایب جدیدي به وجود مـی بی

 24ه سهولت دسترسـی بـه آن،   منحصر به فرد اینترنت از جمل

ساعته بودن، سادگی کار، هزینه پایین، گمنام ماندن کاربران و 

مانند آن همگی موجب استقبال عظیم مردم در سراسر جهـان  

.]4[از آن شده است

دهد ایران بیشترین میزان استفاده از اینترنت آمار نشان می

اینترنـت  امـروزه  .را در خاور میانه به خود اختصاص داده است

بخش مهمی از زندگی ایرانیان از جمله کار و درس، سـرگرمی  

شود بینی میپیش.هاي اجتماعی را در بر گرفته استو فعالیت

با توجه به افزایش نفوذ اینترنـت، تعـداد کـاربران اینترنـت در     

.]5[میلیون نفر برسد 15ها در روز به دانشگاه

ـ    هاي عمدهمالك مـاه   20ه مـدت  اعتیاد که بایـد حـداقل ب

ایجاد تحمل، عالئم سندرم ترك :ادامه داشته باشند عبارتند از

ماننــد لــرزش، اضــطراب، افکــار تکــراري راجــع بــه اینترنــت، (

پردازي و رویا دیدن راجع به اینترنت، حرکـات ارادي یـا   خیال

، اجبار به اسـتفاده از اینترنـت بـه منظـور     )غیر ارادي انگشتان

از عالئم ترك، استفاده بیش از مدتی  کاهش دادن یا جلوگیري

هاي اجتمـاعی، شـغلی و   که قصد استفاده دارد، کاهش فعالیت

هـاي  تفریحی و خطر از دست دادن شـغل، تحصـیل و فرصـت   

.]6[کاري به دلیل استفاده بیش از حد از اینترنت

ها را به افرادي رها شده تبدیل کـرده  اعتیاد اینترنتی، انسان

عی آنان نقش بـه سـزایی در ایـن موضـوع     است و روابط اجتما

از سویی، پذیرش اجتماعی احساس ارزشـمند بـودن بـه    .دارد

هـایی  فرد داده و بخشی از یک شبکه اجتماعی است که فرصت

را براي ارتباط با دیگران و نیز تثبیت ارتباطات با ارزش فـراهم  

اي عام است که تمام اقشار پذیرش اجتماعی مقوله.]7[آوردمی

در دنیاي امـروز، خـانواده معمـوأل بـه     .گیردمعه را در بر میجا

شـود و اکثـر   عنوان نهاد اطمینان و پناهگاهی امن قلمداد مـی 

مردم محیط خـانواده را تنهـا بـراي فـرار از فشـارهاي زنـدگی       

دانند کـه در آن انسـان بـه    دانند، بلکه محیطی میمناسب نمی

هـر  .کنـد دا میپذیرش و حمایت از طرف دیگران دسترسی پی

انســانی نیــاز مبــرم بــه پــذیرش اجتمــاعی از طــرف خــانواده، 

دوستان، مدرسه و جامعه دارد چون پذیرش اجتماعی در برابـر  

کنـد و بـه او   انواع مشکالت جسمی و روحی فرد را مقـاوم مـی  

ابعـاد  .]5[دهداعتماد به نفس در مقابل مشکالت زندگی را می

دلبســتگی و عالقــه بــه :اصــلی پــذیرش اجتمــاعی عبارتنــد از

ــه خــانواده، شــغل و دوســتان؛ مشــغولیت و   دیگــران؛ تعهــد ب

هـاي زنـدگی، کـار و خـانوادگی و     مشارکت مـداوم در فعالیـت  

ضـعف هـر   .ها و اصول اخالقی گروه یـا جامعـه  اعتقاد به ارزش

توانـد موجـب بـروز رفتارهـاي     یک از این چهار بعد در فرد می

هاي اینترنت، نظر تمام  جهان ريفن آو.]8[انحرافی در او شود

را به خود جلب کرده است، همچنین افراد مـی تواننـد گمنـام    

قـرار گـرفتن در   .بوده و از وضعیت واقعی خود فاصـله بگیرنـد  

هایی که امکان بودن در آن بـه شـکل واقعـی بـراي فـرد      مکان

شود و تجربه بودن در یک جمع با روابط وجود ندارد، میسر می

.]9[سازدنزدیک را مهیا میصمیمانه و 

اي در آمریکــا در خصــوص علــل اعتیــاد بــه نتــایج مطالعــه

ــجویان  ــان دانش ــت در می ــی اینترن ــان م ــر  نش ــه اکث ــد ک ده

هـاي دانشجویانی که اعتیاد اینترنتی داشتند دچار سرخوردگی

هـاي  عـدم رسـیدگی بـه خواسـته    .ساختاري و محیطی بودنـد 

ش از طرف آنها از علـل  عاطفی آنان توسط اجتماع و عدم پذیر

.]10[گرایش آنان اینترنت بود

از سویی، سـالمت روانـی عبـارت اسـت از قابلیـت ارتبـاط       

موزون و هماهنگ با دیگـران، تغییـر و اصـالح محـیط فـردي      

اجتماعی و حل تضادها و تمایالت شخصـی بـه طـور منطقـی،     
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شخصی که بتواند با محیط خود و .]11[است عادالنه و مناسب

ان و به طور کلی، اجتماع سازگار شود از نظـر بهداشـت   اطرافی

از جملــه عـواملی کـه بـر ســالمت روان   .روانـی بهنجـار اسـت   

گذار است تکنولوژي و ارتباطات روزمره از طریـق  ها تأثیرانسان

هـاي آن سـبب   کاربردهاي فراوان اینترنت و جذابیت.آن است

بـه اینترنـت   اي با عنـوان اعتیـاد   هاي اخیر پدیدهشده در سال

.]5[ظهور یابد

ضـرري اسـت، امـا اسـتفاده     اینترنت به خودي خود ابزار بی

بیش از حد و نادرست از آن را به دنبـال دارد کـه ایـن پدیـده     

.اي براي بهداشت روانی جامعه ایجاد کـرده اسـت  مشکل عمده

ها را به افرادي رها شده تبـدیل کـرده و   اعتیاد اینترنتی، انسان

در نتیجه، استفاده بیش از حـد از  .گذاردها تأثیر میبر روابط آن

.آیدوري و بازده کاري کاربران اینترنت، پایین میاینترنت، بهره

.شـوند کـاري مـی  روند و دچار کمآنان با تأخیر به محل کار می

عدم تحرك جسمی و چاقی به همراه عالیمی چون درد کمـر،  

این کاربران .اندسئلهدرد پشت و ماهیچه، از دیگر تبعات این م

گیري از اینترنـت، دچـار عالیـم اخـتالل     حتی در صورت کناره

دهند کـه اسـتفاده   مطالعات اخیر نشان می].12-13[شوندمی

ــت، ســبب احســاس ناکــامی، تنهــایی،   ــیش از حــد از اینترن ب

ــی      ــالمت روانـ ــاهش سـ ــی کـ ــور کلـ ــه طـ ــطراب و بـ اضـ

شـان داد کـه   نیز در مطالعه خـود ن Nastiezaie.]14[شودمی

سالمت عمومی کاربران به اینترنت نسبت به کاربران عـادي در  

و همکـاران نیـز بـین     Nadi.]15[اسـت معرض خطر بیشتري 

سالمت عمومی کاربران وابسته به اینترنـت و افـزایش سـاعات    

مشاهده نمودنـد بـه   داري کار آنها با اینترنت رابطه منفی معنی

اینترنت بیشتر بود میـزان   طوري که  هر چه میزان استفاده از

ي دیگر هاکه با پژوهش ]16[.سالمت عمومی کمتر خواهد شد

الزم به ذکر اسـت کـه همچنـین    .]18و17[حمایت شده است

شود کـه  اعتیاد به اینترنت باعث افت تحصیلی در این گروه می

.]19[تواند منجر به مشکالت روحی و افسردگی گـردد خود می

پژوهش حاضر با هدف مقایسه پـذیرش  با توجه به مبانی فوق، 

اجتماعی و ابعاد سالمت عمومی در دانشـجویان بـا اعتیـاد بـه     

اینترنت و بدون اعتیاد به اینترنت دانشگاه علوم پزشـکی و آزاد  

.انجام شد  1392-93تبریز در سال تحصیلی 

هامواد و روش

باشد، کـه در آن پـذیرش   پژوهش حاضر از نوع توصیفی می

هاي سالمت عمومی در دانشجویان مبـتال بـه   مؤلفه اجتماعی و

.اعتیاد به اینترنت با دانشجویان عادي مقایسه شدند

دانشجویان علوم پزشـکی   جامعۀ آماري این پژوهش را کلیه

تشــکیل  1392-93و دانشــگاه آزاد تبریــز در ســال تحصــیلی 

دانشـجو بـا اعتیـاد بـه      70نمونـۀ ایـن پـژوهش شـامل     .دادند

دانشجوي عـادي بـود کـه بـه صـورت تصـادفی        70اینترنت و 

ابتدا در سطح دانشکده و سپس در سطح رشته (اي چندمرحله

بـا اسـتفاده از فرمـول مورگـان     )و در نهایت در سـطح کـالس  

اي الزم به ذکر است که براي مطالعـات مقایسـه  (انتخاب شدند 

به خاطر اینکه .]1[)کندنفر براي هر گروه کفایت می 30تعداد 

دهـی  ونه مورد نظر بیشتر معرف جامعه باشد و قدرت تعمیمنم

.گیري از دو دانشگاه بعمل آمدبیشتري داشته باشد، نمونه

هـا،  پس از توضیح اهداف پژوهش و جلب مشارکت آزمودنی

.پرسشنامۀ اعتیاد به اینترنت یانگ در اختیار آنان قرار داده شد

دانشـجو کـه    70پس از تکمیل پرسشنامۀ اعتیاد بـه اینترنـت،  

مقیاس اعتیاد به اینترنـت داشـتند و    ]40[براساس نقطه برش

دانشجوي عادي شناسایی شدند که مجدداً به آنان مراجعه  70

ــذیرش    ــناختی، پ ــت ش ــات جمعی ــوده و پرسشــنامه اطالع نم

معیـار  .اجتماعی و سالمت عمومی در اختیار آنان قرار داده شد

وان شـناختی یـا   ورود به پژوهش عدم وجود بیمـاري خـاص ر  

:شامل سه پرسشنامه بود آوري اطالعاتابزار جمع.پزشکی بود

ارزیـابی   به منظور :(GHQ)پرسشنامه سالمت عمومی)الف

مـورد اسـتفاده    GHQ-28هـا آزمـون   سالمت عمومی آزمودنی

توسـط گلـدبرگ    1972ایـن پرسشـنامه در سـال    .قرار گرفت

ه مقیـاس  سـؤال در چهـار خـرد    28ساخته شده است و شامل 

هاي جسمی، اضطراب، افسـردگی و اخـتالل در عملکـرد    نشانه

دهی با استفاده از نمـره میـانگین صـورت    نمره.اجتماعی است

 41خفیف،  40تا  23کمترین حد،  22پذیرد و بین صفر تا می

و65/0اعتبـار آن  .باشـد شدید مـی  84تا  61متوسط و  60تا 

.]1[شده است در ایران گزارش 93/0-70/0پایایی آن 

کـراون   این پرسشنامه توسط:مقیاس پذیرش اجتماعی)ب

سـؤال بـوده و پاسـخ     33و مارلو ساخته شده اسـت کـه داراي   

هاي صحیح و غلط نظر خود را در خصوص دهنده با ارایه پاسخ
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نماید و پس از تصـحیح پرسشـنامه   هر یک از سؤاالت بیان می

جتمـاعی او تفسـیر   با توجه به نمره دریـافتی میـزان پـذیرش ا   

دهنده پـذیرش اجتمـاعی   نشان 20تر از نمرات پایین.شوندمی

دهنـده پـذیرش اجتمـاعی بـاال     نیز نشـان  20پایین و باالتر از 

براي محاسبه پایایی این آزمون با اسـتفاده از فرمـول   .باشدمی

بـه دسـت آمـده     61/0براون میزان آلفاي کرونبـاخ   -اسپیرمن

حاضر نیـز آلفـاي کرونبـاخ پرسشـنامه     در پژوهش .]20[است

.به دست آمد 81/0

کیمبرلـی   این مقیاس توسـط :مقیاس اعتیاد به اینترنت)ج

بـه نقـل از علـوي،    (سـاخته شـده اسـت     1998یانگ در سال 

ایـن  ).1389فـرد و رضـاپور،   اسالمی، مرآثـی، نجفـی، جنتـی   

ــنامه در  ــرت    20پرسش ــه روش لیک ــده و ب ــی ش ــتم طراح آی

الزم بــه ذکــر اســت کــه نمــرات ایــن .شــودمــی گــذارينمــره

اي از صفر تا چهار پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه

 50تـا   26پـایین،    25نمرات بین صفر تا .گذاري میشوندنمره

هاي این آزمون گزاره.باشندشدید می 80تا  51متوسط و بین 

بـازي  بـراي تشـخیص قمـار   DSM-IVهـاي  بر اسـاس مـالك  

نمرات بدسـت  .تی و وابستگی به الکل طراحی شده استاینترن

:کنـد بنـدي مـی  آمده براي هر فرد وي را در سه زمینـه طبقـه  

کاربر عادي اینترنت، کاربري کـه در اثـر اسـتفاده زیـاد دچـار      

مشکالتی شده است و کاربر معتاد که استفاده بیش از حـد وي  

هـاي  جنبـه ایـن مقیـاس   .را وابسته کرده و نیاز به درمان دارد

کنـد آیـا   سـنجد و تعیـین مـی   مختلف اعتیاد به اینترنت را می

هـاي مختلـف زنـدگی    استفاده بیش از حد از اینترنت بر جنبه

روایی و پایایی این پرسشـنامه در  .]22[فرد تأثیر دارد یا خیر؟

Widyantoهـاي متعـددي تأییـد شـده اسـت،      پـژوهش  &

McMurranسیار بـاال ذکـر   روایی صوري این پرسشنامه را ب

انــد، همچنــین از طریــق تحلیــل عوامــل، شــش عامــل  کــرده

توجهی به وظـائف شـغلی،   برجستگی، استفاده بیش از حد، بی

فقدان کنترل، مشکالت اجتماعی و تأثیر بر عملکرد را بدسـت  

.]23[ي روایـی آن اسـت  دهنـده هـا نشـان  آوردند که همه این

فارسـی ایـن   در پـژوهش خـود بـراي نسـخه     علوي و همکاران 

عامــل صــرف زمــان بــیش از حــد در اینترنــت،   5پرسشــنامه 

استفاده از اینترنت جهـت کسـب آرامـش روانـی، برجسـتگی،      

تـوجهی بـه وظـائف شـغلی و     روم و بـی استفاده مرضی از چـت 

انـد و عـالوه بـر ایـن بـراي ایـن       تحصـیلی را اسـتخراج نمـوده   

و=r)5/0(پرسشنامه دو نوع روایی دیگر محتـوایی و افتراقـی  

همســانی درونــی   =r)79/0(ســه نــوع پایــایی، بازآزمــایی    

)88/0(a=  و تنصیف)82/0(r=   بدست آوردند و بهترین نقطـه

.اندذکر کرده 44برش بالینی این پرسشنامه را 

آوري شـده از آمـار   هـاي جمـع  براي تجزیـه و تحلیـل داده  

توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و آمـار اسـتنباطی   

اسـتفاده   >05/0pداري با سـطح معنـی   مل تحلیل واریانسشا

.شد

هایافته

گـردد بـین پـذیرش    طور که در جـدول مشـاهده مـی   همان

هـاي آن در دانشـجویان بـا    اجتماعی و سالمت عمومی و مؤلفه

بـه همـین دلیـل    .اعتیاد به اینترنت و عادي تفاوت وجود دارد

دار مـاري معنـی  براي پی بردن به اینکه این تفـاوت از لحـاظ آ  

قبل .است یا خیر از تحلیل واریانس چند متغیري استفاده شد

از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس چندمتغیري، 

مـورد   Levenپیش فرض همگنـی واریـانس بـا آزمـون لـون      

بـر اسـاس نتـایج، پـیش فـرض همگنـی       .بررسی قـرار گرفـت  

.و گـروه تأییـد شـد   ها در متغیرهاي مورد بررسی هر دواریانس

همچنـین  .دار نبوداین آزمون براي هیچ کدام از متغیرها معنی

هـا از آزمـون بـاکس    براي بررسـی فـرض همگنـی کوواریـانس    

دار ها معنیاستفاده شد و نتایج نشان داد که تفاوت کوواریانس

هـا برقـرار   نیست و در نتیجه پیش فـرض همگنـی کوواریـانس   

.است
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مربوط به افراد با اعتیاد به اینترنت و عادي)میانگین و انحراف استاندارد(هاي توصیفی  آماره -جدول 

نتیجه آزمونانحراف استانداردمیانگینمولفههاآزمودنی

اعتیاد به اینترنت

افراد عادي
پذیرش اجتماعی

07/19

73/23

16/7

31/8
p< 005/0

اعتیاد به اینترنت

افراد عادي
جسمانی

47/9

51/6

36/4

96/3
p< 005/0

اعتیاد به اینترنت

افراد عادي
اضطراب

00/10

13/8

01/5

68/4
p< 005/0

اعتیاد به اینترنت

افراد عادي
عملکرد اجتماعی

31/7

34/7

85/3

60/3
p> 005/0

اعتیاد به اینترنت

افراد عادي
افسردگی

26/7

99/4

30/5

17/3
p< 005/0

اعتیاد به اینترنت

يافراد عاد
سالمت عمومی

04/34

97/26

86/15

44/14
p< 005/0

شــود ســطوح مالحظــه مــی 2طــور کــه در جــدول همــان

ها قابلیـت اسـتفاده از تحلیـل واریـانس     داري همه آزمونمعنی

ایـن نتـایج نشـان    .شـمارند را مجـاز مـی  )آنکـوا (چندمتغیري 

دهد که بین دو گروه دانشـجویان بـا اعتیـاد بـه اینترنـت و      می

دار دي حداقل از نظر یکی از متغیرهاي وابسته تفاوت معنـی عا

.وجود دارد

پذیرش اجتماعی و سالمت عمومینتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیري براي اثر اصلی متغیر گروه بر متغیرهاي  -2جدول

P F ارزش نام آزمون

001/0 82/14 356/0 اثر پیالیی

001/0 82/14 644/0 کزالمبداي ویل

001/0 82/14 553/0 اثر هتلینگ

001/0 82/14 553/0 بزرگترین ریشه خطا

نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره دانشجویان با هدف تعیین تفاوت بین دو گروه در متغیرها-3جدول

P F
میانگین 

مجذورات

مجموع 

مجذورات
متغیر وابسته منبع پراکندگی

001/0 59/12 14/759 14/759 ش اجتماعیپذیر گروه

001/0 59/17 06/306 06/306 عالئم جسمانی

024/0 20/5 57/122 57/122 اضطراب

964/0 002/0 029/0 029/0 اجتماعی

010/0 77/6 57/180 57/180 افسردگی

Df=1

شـود بـین دو گـروه    مشاهده می 3طور که در جدول همان

لحـاظ پـذیرش   دانشجویان بـا اعتیـاد بـه اینترنـت و عـادي از      

اجتماعی، عالیم جسمانی، اضطراب، افسـردگی و کـل سـالمت    

داري وجــود دارد امــا مؤلفــه عملکــرد عمــومی تفــاوت معنــی

.دار نبوداجتماعی در دو گروه معنی
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بحث 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان پـذیرش اجتمـاعی   

در دانشجویان با اعتیاد به اینترنت نسبت به دانشجویان عـادي  

یعنی هـر چـه پـذیرش اجتمـاعی در دانشـجویان      .کمتر است

.کمتر باشـد خطـر اعتیـاد بـه اینترنـت در آنهـا بیشـتر اسـت        

دهنـد کـه اسـتفاده بـیش از حـد از      مطالعات اخیر نشـان مـی  

اینترنت، سبب احساس ناکامی، تنهـایی، اضـطراب و بـه طـور     

.]14[شودکلی کاهش سالمت روانی می

Nastiezaie]15[وNadi ــاران ــات ]16[و همک در مطالع

خود نشان دادند کـه میـزان سـالمت عمـومی و بـه خصـوص       

در.افسردگی در بین افراد با اعتیاد به اینترنت بـاال مـی باشـد   

توان گفت با توجه به پذیرش فـرد  هاي پژوهش میتبیین یافته

از سوي اجتماع، والدین و دوستان خود احساس تعلق به گـروه  

شود از طرفی، بـه دنبـال آن   فرد ایجاد می اجتماع، حمایت در

تواند دوستان بیشتري داشته باشد که این به نوبه خود فرد می

.افــزایش کیفیــت روابــط اجتمــاعی را در پــی خواهــد داشــت 

تواند با دیگران احسـاس همـدردي کنـد کـه     همچنین فرد می

هـاي  ها باعث خواهد شد فرد در مواقع تنش و چـالش همه این

هـاي جـایگزین مثـل اعتیـاد بـه      ر به سمت گزینـه زندگی کمت

.]19[اینترنت برود

دهـد میـزان   هاي این پژوهش که نشان میبا توجه به یافته

بینی کننده اعتیـاد بـه اینترنـت در    پذیرش اجتماعی کم، پیش

ساز اعتیاد سبب باشد، درك علل و عوامل زمینهدانشجویان می

مـان و پیگیـري بـه    شود تا رونـد پیشـگیري، شناسـایی، در   می

.صورت هدفمندي شکل بگیرد

هاي پـژوهش حاضـر نشـان داد کـه میـزان      همچنین یافته

هــاي عالیــم جســمانی، اضــطراب و ســالمت عمــومی و مؤلفــه

افسردگی در دانشجویانی که اعتیاد به اینترنت دارتد بیشـتر از  

امـا در عملکـرد اجتمـاعی دو گـروه     .دانشجویان عـادي اسـت  

بـه اعتقـاد بیـون و همکـاران اعتیـاد بـه       .نشدتفاوتی مشاهده 

اینترنت، عباراتی نظیـر اخـتالل ناشـی از اسـتفاده نـامعقول و      

تواند زمینـه تخریـب   شود و میبیمارگونه از اینترنت تعریف می

عالیـم اعتیـاد   .]24[سالمت روابط و احساسات را فراهم نمایـد 

و خستگی خوابی به اینترنت در میان دانشجویان عبارتند از بی

مفــرط، پــایین آمــدن نمــرات، صــرف وقــت کــم بــا دوســتان، 

زودرنجی در هنگام عدم استفاده از اینترنت، انکار جدي بـودن  

تراشی مبنی بـر ایـن کـه آنچـه در اینترنـت یـاد      مشکل، دلیل

گیرند، از دروس کالسی بهتر و بیشتر اسـت و دروغ گفـتن   می

وضـعیت روانـی   زمانی کـه  .درباره زمان صرف شده در اینترنت

یک شخص، یعنی وضعیت هیجانی، روانی و همچنین تعامالت 

اي و اجتماعی، بـه وسـیله اسـتفاده زیـاد از     آموزشگاهی، حرفه

.]7[بیند، شخص دچار اعتیاد شده استاینترنت آسیب می

هـاي دانشـجویان بـا    این پژوهش نشان داد که در بین گروه

سطوح مختلف اعتیاد به اینترنت از لحـاظ نشـانگان جسـمانی    

هاي کوبی و همکـاران  تفاوت وجود دارد، و این با نتایج پژوهش

توان گفـت کـه دانشـجویان زمـانی از     می.]25[همخوانی دارد

کنند کـه  میاینترنت براي سرگرم کردن و تفریح خود استفاده 

مشکالت عاطفی از جمله اضطراب، ناراحتی بدنی، عزت نفـس  

در چنــین .خــوردپــایین و افســردگی در آنهــا بــه چشــم مــی

شرایطی، سرگرم کردن خود در اینترنت را به کاربرد ارتباطی و 

پرداختن هر چه بیشـتر بـه   .دهندآموزشی اینترنت ترجیح می

ق و خـوي افـراد   کیفیت این دنیاي مجازي بـر روحیـات و خلـ   

هاي جسمی، لذا استفاده ار اینترنت سبب تنبلی.گوناگون است

تقویت کم تحرکی و کاهش روابط با دیگران در دنیاي واقعی و 

هم چنین، افرادي که بیش .شوددر نتیجه انزواي اجتماعی می

کنند، بیشتر احتمال دارد میاز حد معمول از اینترنت استفاده

ی باشند، احسـاس اضـطراب کننـد و در    که چاق شوند، تهاجم

فراگیري آموزشی کندتر عمل کنند و در نتیجه سالمت روانـی  

بـه طـور قطـع اسـتفاده زیـاد از اینترنـت       .آنها به خطر بیفتـد 

هاي روحی و جسمی خاص خود را به همـراه  معضالت و بحران

توانـد  خواهد داشت که اگر به موقع به آن پرداخته نشـود، مـی  

شـاید  .هاي جدیدي روبرو کندجامعه را با چالش سالمت روانی

اکنون که هنوز در ابتداي مسیر استفاده از اینترنت قرار داریـم  

تر با مسایل آن برخـورد  هاي بهتر و مسئوالنهالزم است به گونه

از این رو باید تمام جوانب امر و پیامدهاي مثبت و منفی .شود

ر گیرد و نتایج پژوهش اینترنت به طور مفصل مورد ارزیابی قرا

.گذاري صحیح علمی به کار گرفته شودبراي سیاست

در این پژوهش، بـین اخـتالل در کـارکرد اجتمـاعی افـراد      

داري وجـود نداشـت، و   تفاوت معنـی معتاد به اینترنت و عادي 

ــه  ــا یافت ــر ب ــن ام ــارانDejoieهــاي ای وYen،]26[و همک
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این یافتـه  .باشدیهمسو م ]28[و همکاران Ha،]27[همکاران

تواند به دلیل نیاز دانشجویان به ارتباطـات جمعـی در یـک    می

از سـوي دیگـر، میـزان    .محیط اجتماعی مانند دانشـگاه باشـد  

ــت بیشــتر از    ــه اینترن ــاد ب ــا اعتی افســردگی در دانشــجویان ب

شاید افسـردگی بـه منزلـه یـک آسـیب      .دانشجویان عادي بود

بعضـی  .یاد اینترنتی مستعد کنـد روانی فرد را براي ابتال به اعت

آورنـد  افراد براي کاهش افسردگی خویش به اینترنت روي مـی 

به طوري که اینترنت ممکن است جایگزینی براي زندگی بدون 

همـین طـور ممکـن اسـت     .نشاط افـراد افسـرده فـراهم کنـد    

افسردگی در نتیجه اعتیاد به اینترنت رخ دهد یعنی افرادي که 

آن ماننـد  هستند، پیامدهاي منفی حاصـل از  به اینترنت معتاد 

.کنندافسردگی را تجربه می

و همکـاران   Haو]29[و همکـاران  Whangاز سوي دیگر، 

اند که میزان اضطراب در افراد معتاد بـه  نیز گزارش کرده ]28[

اضطراب زیاد ممکن است پیش از شـروع  .اینترنت بیشتر است

شد بـدین معنـا کـه افـراد     گیري از اینترنت وجود داشته بابهره

.کننـد مضطرب از اینترنـت بـه منزلـه راه گریـز اسـتفاده مـی      

و همکاران نشان داده است معتادان اینترنتی  Whangپژوهش 

وقتی که دغدغه کاري دارند یـا غمگـین هسـتند، چهـار برابـر      

برابر بیشتر از غیر معتـادان بـه سـراغ     اند و دووقتی که افسرده

دهد این افراد بـه منظـور   این امر نشان می روند کهاینترنت می

.]29[آورندگریز از واقعیت به اینترنت روي می

طور ممکن است کـه اضـطراب در نتیجـه اعتیـاد بـه      همین

اینترنت رخ دهد به این معنا که وقتی فرد بـه اینترنـت معتـاد    

قـرار، نگـران،   بـی شد در مواقعی که به اینترنت دسترسی ندارد

شود و براي کاهش اضطراب خـویش بـه   حت میمضطرب و نارا

در مجمـوع سـالمت عمـومی کـاربران     .آورداینترنت روي مـی 

معتاد به اینترنت نسبت بـه کـاربران عـادي در معـرض خطـر      

.بیشتري قرار دارد

با توجه به نتایج این مطالعه، پدیده اعتیـاد  :گیرينتیجه

گیـر  باناینترنتی به عنوان معضلی اجتماعی است که اغلب گری

شود، بنـابراین بایـد بـه ایـن     ساز جامعه مینسل جوان و آینده

مقوله توجه جدي شود و مسـئولین دانشـگاه کـه متـولی امـر      

سازي مناسـب و  سالمت دانشجویان  هستند در زمینه فرهنگ

ریـزي  آموزش صحیح استفاده از اینترنت در دانشجویان برنامـه 

نترنت، افزایش اطالعات لذا آموزش صحیح استفاده از ای.نمایند

بـا توجـه    .والدین و دانشجویان نسبت به اینترنت ضروري است

هاي پژوهش حاضر را بایـد بـه   هاي پژوهش، یافتهبه محدودیت

اي و ایــن مطالعـه از نــوع مقایســه .ي احتیــاط نگریسـت دیـده 

ها بـا احتیـاط صـورت    خودگزارشی بوده و بنابراین تعمیم یافته

ش حاضر بر روي دانشجویان انجام شـده  همچنین، پژوه.گیرد

ها به سایر اقشـار  است و به همین دلیل باید از تعمیم این یافته

.جامعه اجتناب گردد

هایی از نوع گردد که در مطالعات آینده پژوهشپیشنهاد می

رفتاري در جهت  -هاي شناختیمطالعات آزمایشی مثل درمان

.ویی اجرا شودکاهش اعتیاد به اینترنت در جامعه دانشج

تعارض منافع

هیچ گونه تعارض منـافع توسـط نویسـندگان بیـان نشـده      

.است

سهم نویسندگان

ایده مقاله و روش شناسی پژوهش :منصور بیرامی

مقاله و تجزیه و تحلیل اطالعاتنگارش :یزدان موحدي

هـاي  آوري دادهجمـع :خرازي نوتاش و سـونیا البـرت  هانیه

پژوهش

شکر و قدردانیت

دانند از کلیه کسانی که در ایـن  نویسندگان بر خود الزم می

.پژوهش ما را یاري نمودند، تشکر و قدردانی بعمل آورند
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Introduction: Despite the myriad benefits of the Internet and the positive developments in the field
of communication, unfortunately some studies have shown serious adverse effects attributed to the
use of the Internet. Among the most disturbing complications Internet addiction can be pointed out.
The present study compared the health and social acceptance of students with and without Internet
addiction.
Materials and Methods: In this descriptive study a total of 341 students from Medical sciences
and Islamic Azad University of Tabriz in the years 2013-14 were selected through cluster random
sampling method. They were then instructed to complete the questionnaire of Internet addiction
scale, social acceptance and public. Then those who were above and below the cutoff score of the
selected general health questionnaire and the social acceptance they were placed in the study.
Results: There was a significant difference between the scores of those with and without Internet
addiction, social acceptance scale and public health indexes including physical problems, Anxiety,
and Depression (p<0.01). But, in the factors of social acceptance the differences were not
significant (p> 0.05). The mean of social acceptance of people with Internet addiction was 19/07
but in the general population it was 23.73. The public health in the people with internet addiction
was 34.04 while in the general population it was 26.97.
Conclusions: The phenomenon of Internet addiction as a social problem often involves the young
and future makers of the society. So, the university officials, in charge of the health of the university
students, should consider implementing proper training classes and proper use of the Internet for
their students.
Keywords: Social acceptance, Public health, Addiction to Internet, Student
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