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Abstract
Background and Objectives: Considering the fact that internet is a
necessity in today’s life and using the internet for different purposes
can lead to addiction and dependence, this research was conducted to
determine the level of internet addiction among medical students in
Qom University of Medical Sciences.
Methods: This descriptive cross-sectional study, was carried out on all
medical students studying in Qom University of Medical Sciences in
2016. In this study, 116 students were selected by convenience
sampling. Data collection tool included personal characteristics
questionnaire and standard internet addiction questionnaire of Young.
Data were analyzed by central statistics indices, independent t-test, and
ANOVA, at the significance level of lower than 0.05.
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Results: In this study, most of the samples were female (68.1%) and
the mean age of the participants was 20.5±2.7, and only 10.3% of the
participants were married and 60.3% used the internet at home. Also,
the majority (57.8%) of the subjects, were mildly dependent on the
Internet. According to the independent t-test, the mean score of internet
addiction was significantly higher in males than females (p=0.001), and
it was also significantly higher in singles than the married ones
(p=0.001).
Conclusion: The results of this research were indicative of high level
of internet dependence among the studied students; so that
familiarization of the student with internet dependency, proper use of
this technology, and its usage management, seem necessary.
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میزان وابستگی به اینترنت در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم ،سال ۱۳۹۴
سمیه محمدی ،۱زهرا نوشآبادی ،۱آتنا سعادتوند ،۱سارا ابوالقاسمی ،۱سیدحسن عادلی ،۲سیامک محبی

*۲

1دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی

چکیده

قم ،قم ،ایران.

زمینه و هدف :باتوجه به اینکه اینترنت الزمه زندگی امروزی است و قرار گرفتن در معرض

2مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

استفاده از اینترنت به علل مختلف ممکن است موجب اعتیاد و وابستگی به آن شود ،این تحقیق با

پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم،

هدف تعیین میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم انجام گرفت.

ایران.

روش بررسی :این مطالعه بهصورت توصیفی  -مقطعی بر روی تمامی دانشجویان رشته پزشکی
شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی قم در سال  1394انجام شد .در این مطالعه116 ،
دانشجو بهصورت نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات شامل
پرسشنامه مشخصات فردی و استاندارد اعتیاد به اینترنت یانگ ) (Yangبود .دادهها با استفاده از
شاخصهای آمار مرکزی ،آزمونهای تی مستقل و واریانس در سطح معنیداری کمتر از 0/05
تحلیل شدند.
یافتهها :در این مطالعه جنسیت اکثریت نمونهها ( ،)%68/1مؤنث و میانگین سنی شرکتکنندگان
 20/5±2/7سال و در کل فقط  %10/3از شرکتکنندگان متأهل بودند و  %60/3از اینترنت منزل
استفاده میکردند .همچنین اکثریت ( )%57/8دچار وابستگی خفیف به اینترنت بودند .طبق آزمون

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

تی مستقل ،میانگین نمره اعتیاد به اینترنت در پسران ،بهطور معنیداری بیشتر از دختران

سیامک محبی ،مرکز مطالعات و

( )p=0/001و در بین مجردها نیز بهطور معنیداری ،بیشتر از متأهلین بود (.)p=0/001

توسعه آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه

نتیجهگیری :نتایج این تحقیق ،نشاندهنده آمار باالی وابستگی به اینترنت در قشر دانشجویان

علوم پزشکی قم ،قم ،ایران؛
آدرس پست الکترونیکی:
mohebisiamak@yahoo.com
تاریخ دریافت95/11/24:

مورد بررسی بود؛ بهطوریکه پسران ،همچنین مجردها بیشتر در معرض وابستگی قرار داشتند.
بنابراین ،آشنایی دانشجویان با مقوله وابستگی به اینترنت و نحوه استفاده صحیح با این فناوری و
نحوه مدیریت استفاده از آن ،ضروری بهنظر میرسد.
کلید واژهها :اینترنت؛ دانشجویان پزشکی؛ قم ،ایران.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:

تاریخ پذیرش96/3/23:

Mohammadi S, Nooshabadi Z, Saadatvand A, Abolghasemi S, Adeli SH,
Mohebi S. The level of internet dependence among medical students
in Qom University of Medical Sciences, 2016 (Iran).
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مقدمه

استفـاده از آن میگردد که از نظر اقتصادی میتواند مشکالتی را

فنآوری اطالعات ،امکانات فراوانی در عرصههای علمی،

به بارآورد .گزارشهایی از مرگ در حین استفاده از اینترنت و بر

اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است که دسترسی به اینترنت از

اثر حمله قلبی داده شده که میتواند دلیل اختالالت فیزیکی مثل

شاخصهای مهم آن محسوب میشود ( .)1اینترنت ،یک سیستم

خواب ،کمتحرکی ،خودکشی در اثر وابستگی به اینترنت بهعلت

عظیم جهانی متشکل از انسان ،اطالعات و رایانه و یکی از

استرس وارده باشد .اینترنت با تأثیری که بر نگرش افراد راجع به

مهمترین ابزارهای دسترسی به یافتهها در عصر اطالعات به شمار

جهان میگذارد ،منجر به تقلیل کیفیت زندگی آنها میشود .در

میرود ( .)3،2امروزه ،اینترنت یک روش عادی و معمولی در

حقیقت ،وابستگی به اینترنت بهطور معکوس با کیفیت زندگی

دانشگاهها برای انجام امور درسی و یا غیردرسی بوده و این شبکه

مرتبط است ( Douglas .)10و همکاران وابستگی به اینترنت را

دستیابی سریع و راحت به اطالعات را فراهم کرده است ( .)4طبق

بهعنوان استفاده اجباری افراطی از این ابزار معرفی میکنند که فرد

گزارشها ،تا پایان سال  ،2008تعداد استفادهکنندگان آنالین در

در صورت محروم شدن از آن بسیار تحریکپذیر شده ،و از خود

سراسر جهان 1/59 ،میلیون نفر بود و این میزان در پایان سال 2013

رفتارهای توأم با کجخلقی بروز میدهد ( .)10برخی پژوهشگران

به بیش از  2/5میلیون نفر رسید ( .)5کشور ایران نیز از این رشد

عقیده دارند افرادیکه بیش ازحد از اینترنت استفاده میکنند تنها،

چشمگیر ،بیبهره نبوده و در بازه زمانی سال ،1379 -1389

خسته ،افسرده ،بدون عزتنفس و درونگرا هستند (.)11،9

 13%/18رشد کاربری داشته که بخش عمده آنها را جوانان

 Colleyو همکاران بیان کردند عادات مختلف وقتی به شکل

تشکیل میدهند ( .)7،6در حال حاضر ،از اینترنت به شکلهای

وابسته درمیآیند ،بر روی اجزای مختلف زندگی اثر سوء

مختلفی ازجمله پست الکترونیکی ،تبادل مقالههای علمی ،اتصال

میگذارند و این وابستگی منجر به نادیدهگرفتن مسئولیت

به پایگاه وب آموزش الکترونیکی و غیره در محیطهای علمی و

اقتصادی ،اجتماعی ،فیزیکی و آسیب رساندن به فرد میشود

دانشگاهی استفاده میشود (.)3

( .)12جوان بودن اغلب این کاربران باعث شده تا نگرانی

بخش عمدهای از کاربران اینترنت را دانشجویان تشکیل میدهند.

درخصوص سالمت جسمی و روانی و اجتماعی نسل آینده هر

تعداد کاربران اینترنت در بین دانشجویان به اقتضای شغل و حرفه

کشور بیشتر شود که در نتیجه ،مسئولیت شناخت دقیق و برخورد

آنان و بهواسطه دسترسی نامحدود و رایگان به اینترنت ،در

آگاهانه با این اثرات را سنگینتر میکند ( .)14،13بنابراین،

محیطهای دانشگاهی در مقایسه با محیطهای دیگر ،به مراتب

بررسی میزان وابستگی به اینترنت دانشجویان مشغول به تحصیل،

بیشتر از سایر گروهها میباشد ( .)8،6همچنین شمار کاربران

بهویژه در رشته پزشکی بسیار الزم و حیاتی است چون این دسته

دانشجوی وابسته به اینترنت ،بهطور روزافزون در کشور در حال

از دانشجویان ،مسئول سالمت جامعه خواهند بود و درصورت

افزایش است ،بهطوریکه تعداد کاربران اینترنت در مدارس و

وابستگی به اینترنت و عدم استفاده صحیح از آن ،عالوه بر

دانشگاهها در روز به  15میلیون نفر میرسد ( .)9پژوهشها نشان

آسیبرساندن به سالمت خود با تأثیر بر سالمت جامعه باعث

میدهند وابستگی به اینترنت در جمعیتهای مختلف در محدوده

بههدر رفتن منابع انسانی و مالی موجود در جامعه میشوند .این

 %1/5-25میباشد .شیوع این اختالل در کشور از  %19/7در

مطالعه با هدف تعیین میزان وابستگی دانشجویان به اینترنت در بین

استفادهکنندگان از کافینت تا  %30در افراد  15 -39ساله شهر

دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم انجام گرفت.

تهران متفاوت است ( .)10،9وابستگان به اینترنت بهطور دائم
خواب و زندگی خود را فدای برقراری ارتباط کرده و خوردن و

روش بررسی

ورزش را فراموش میکنند .متأسفانه اعتیاد به اینترنت باعث

این مطالعه به صورت توصیفی  -مقطعی در سال  1394انجام شد.

نادیدهگرفتن روابط خانوادگی ،ازهمگسیختگی روابط اجتماعی،

جامعه آماری را تمامی دانشجویان رشته پزشکی شاغل به تحصیل

افـت تحصیـلـی ،مشکـالت شغـلـی و صـرف مخـارج باال جـهـت

در دانشگاه علوم پزشکی قم (به غیر از دانشجویان مقطع اینتـرنـی)
81
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تشکیل میدادند .در این مطالعه116 ،دانشجو رشته پزشکی

یافتهها

بهروش نمونهگیری در دسترس و مبتنی بر امکانات تیم تحقیق

در این مطالعه  %31/9نمونهها ( 37نفر) مذکر 79( %68/1 ،نفر)

انتخاب شدند .در مطالعه حاضر جهت گردآوری دادهها از

مؤنث 104( %89/7 ،نفر) مجرد و  12( %10/3نفر) متأهل بودند.

پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت یانگ استفاده شد .پرسشنامه

همچنین  28( %24/1نفر) خوابگاهی و  88( %75/9نفر)

مذکور دارای  20سوال بوده که با مقیاس لیکرت پنج درجهای

غیرخوابگاهی و بومی شهر قم بودند .میانگین سن دانشجویان

(هرگز ،بهندرت ،گاهی ،اغلب ،همیشه) سنجیده میشود .نمونهها

مورد مطالعه 20/5±2/7 ،سال به دست آمد.

درخصوص هر سؤال یکی از گزینهها را بهعنوان پاسخ مرتبط با

میانگین استفاده از اینترنت در طول هفته 2/53±2/68 ،ساعت

حاالت خود انتخاب میکنند .امتیاز تعلقگرفته به هریک از

اندازهگیری شد .همچنین میانگین وابستگی به اینترنت براساس

گزینهها بین  1تا  5نمره دارد ،لذا دامنه امتیاز کلی آزمون فوق بین

پرسشنامه یانگ 46/9±13/8 ،نمره به دست آمد ،بهطوریکه %1/7

 20تا  100نمره بوده که امتیاز بیشتر ،نشانه وابستگی بیشتر به

( 2نفر) در طبقه وابستگی شدید 46( %39/7 ،نفر) وابستگی

اینترنت تلقی میگردد .براساس دستورالعمل پرسشنامه یانگ ،نمره

متوسط 67( %57/8 ،نفر) وابستگی خفیف و  1( %0/9نفر) بدون

کمتر یا مساوی  20بهعنوان بدون وابستگی ،نمره  21تا 49

وابستگی به اینترنت بودند 70( %60/3 .نفر) از نمونهها فقط در

وابستگی خفیف ،نمره  50تا  79وابستگی متوسط و نمره  80تا

منزل و مابقی { 46( %39/7نفر)} در خوابگاه ،کتابخانه دانشکده و

 100وابستگی شدید طبقهبندی میشود .روایی پرسشنامه مذکور

کافینت از اینترنت استفاده میکردند %6/9 .نمونهها ( 8نفر) میزان

در مطالعات متعددی بررسی و تأیید شده ،همچنین پایایی این

تسلط خود را به مبانی استفاده از کامپیوتر کم 75( %64/7 ،نفر)

ابزار 0/85 ،به دست آمده است ( .)15-17جهت رعایت مالحظات

میزان تسلط خود را متوسط و  33( %28/4نفر) میزان تسلط خود را

اخالقی ،پژوهش با هماهنگی مسئولین دانشکده پزشکی و با

زیاد توصیف کردند 12( %10/3 .نفر) میزان آشنایی خود را به

رضایت دانشجویان مشارکتکننده ،پس از آگاهی از اهداف

استفاده از اینترنت در حد کم 54( %46/6 ،نفر) در حد متوسط و

آماری SPSS

 50( %43/1نفر) در حد زیاد اعالم کردند.در این مطالعه ،اختالف

مطالعه صورت گرفت .دادهها با استفاده از نرمافزار

نسخه 19و شاخصهای آمار مرکزی (شامل میانگین  ±انحراف

معنیداری در وابستگی به اینترنت برحسب جنس و وضعیت تأهل

معیار و توزیع فراوانی توصیف) ،آزمون تی مستقل و واریانس در

وجود داشت ( ،)p>0/05اما اختالفی برحسب محل سکونت و

سطح معنیداری ،کمتر از  0/05تجزیه و تحلیل شدند.

مقطع تحصیلی دانشجویان در این زمینه به دست نیامد
(()p<0/05جدول شماره .)1

جدول شماره  :۱مقایسه نمره وابستگی به اینترنت برحسب جنس ،وضعیت تأهل،
محل سکونت و مقطع تحصیلی در دانشجویان مورد بررسی
میانگین  ±انحراف معیار

متغیرها
جنس
وضعیت تأهل
محل سکونت

مقطع تحصیلی

82

پسر

52/9 ± 13/5

دختر

44/1 ± 13/1

مجرد

48/3 ± 13/4

متاهل

35/0 ± 11/2

خوابگاهی

47/9 ± 13/7

غیرخوابگاهی

46/6/± 13/9

علوم پایه

46/7 ± 13/3

فیزیوپات

46/6 ± 10/1

استاژر

50/6 ± 20/7
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p

0/001
0/001
0/665

0/744
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طبق آزمون آماری ،در میزان استفاده از اینترنت در طول هفته بـین

وضعیـت تـأهـل ،محـل سکـونـت و مقطـع تحصیلـی ،اختالف

دو جنس ،اختالف معنیداری وجود داشـت ( ،)p=0/034امـا ایـن

معنیداری را نشان نداد (( )p<0/05جدول شماره .)2

آزمـون در میـزان استـفـاده از اینتـرنـت در طـول هفتـه بـرحسـب
جدول شماره  :۲مقایسه میزان استفاده از اینترنت در طول هفته برحسب ساعت براساس جنس ،وضعیت تأهل،
محل سکونت و مقطع تحصیلی در دانشجویان مورد بررسی
میانگین  ±انحراف معیار

متغیرها
جنس
وضعیت تأهل
محل سکونت

مقطع تحصیلی

پسر

32/4 ± 37/8

دختر

20/3 ± 19/2

مجرد

25/5 ± 28/2

متأهل

16/9 ± 22/4

خوابگاهی

20/9 ± 17/3

غیرخوابگاهی

25/5 ± 30/0

علوم پایه

23/4 ± 24/8

فیزیوپات

15/3 ± 11/7

استاژری

20/5 ± 6/19

p
0/034
0/315
0/482

0/076

بحث

مطالعه قمری ( ،)29بـین میـزان اسـتفاده از اینترنـت در دو جـنس،

این مطالعـه بـه منظـور بررسـی میـزان وابسـتگی دانشـجویان رشـته

اختالف معنیداری را گزارش کردند ،بهطوریکه پسران بیشتر بـه

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد .نتایج نشـان داد بـیش

اینترنت وابسته بودند که با نتایج مطالعه حاضـر همخـوانی داشـت.

از نیمی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشـکی قـم دچـار وابسـتگی

البته این موضوع به تفاوتهای فرهنگی بـین جـوامعیکـه فـرد در

خفیف بوده و حدوداً  %40وابستگی متوسط دارند کـه ایـن زنـگ

آنهــا بــوده و میــزان دسترســی افــراد بــه اینترنــت بســتگی دارد،

خطری برای نسل آتی جامعه محسوب میشود .در مطالعـه حاضـر

بهطوریکه  Fortsonو همکاران در مطالعهای بر روی دانشجویان

میزان قابلتوجه وابستگی به اینترنت بـا مطالعـات بسـیاری ازجملـه

نشان دادند میانگین اسـتفاده از اینترنـت در بـین دختـران و پسـران

تحقیقـات خطیــب زنجــانی،Koc ،Pies ،Ko ،Sato ،Zboralski ،

تقریباً یکسان است ( .)26همچنـین حسـینی و همکـاران ،رابطـهای

محمدبیگی ،کرمشایی و حسنزاده ( )18-25همخوانی داشت .این

بین جنس و وابستگی به اینترنت گزارش نکردند ،اما در مطالعهای

موضوع قابـل تأمـل اسـت کـه آسـیب هـای ناشـی از وابسـتگی بـه

با هدف تعیین میزان وابستگی بـین  1500دانشـجوی دختـر و پسـر

اینترنت ،گاهی جبرانناپذیرند و با هزینههایی زیادی برای درمان و

دانشگاههـای دولتـی تهـران (شـامل دانشـگاههـای تهـران ،عالمـه،

کنترل رفتار فر د وابسته به اینترنـت همـراه اسـت .ایـن موضـوع در

امیرکبیر ،شریف ،علم و صنعت و الزهرا) ،به این نتیجه رسیدند که

قشر دانشجو حساسیت بیشتری دارد ،به این دلیـل کـه دانشـجویان

درصد وابستگی دختران بیش از پسران است (.)30

نیــروی کــار و ســازندگان آینــده ایــن ســرزمین بــوده و بــاز ایــن

از سوی دیگر ،بین وضعیت تأهل و وابستگی بـه اینترنـت ،ارتبـاط

حساسیت ویژه روی دانشجویان پزشـکی بـیش از دیگـران اسـت؛

معنیداری وجود داشت و مجردها وابسـتگی بیشـتری بـه اینترنـت

چراکه ضامن سالمتی کشور بوده و هرگونـه آسـیب بـه ایـن قشـر

داشتند که این موضوع در مطالعه قمـری و همکـاران نیـز مشـاهده

باعث آسیب به تمام جامعه و بدنه سالمتی کشور میشود.

گردید ( .)29در این مطالعه رابطه معنیداری بین مقطع تحصیلی و

همچنین در این مطالعه وابستگی پسران به اینترنت ،بهطور

مکان سکونت ،با وابستگی به اینترنت وجود نداشت و این مورد با

معنیداری بیشتر بود و بیشتر در معرض اعتیاد به اینترنت قرار

نتایج تحقیق خطیب زنجانی و همکاران در دانشگاه پیام نور سمنان

 Fortsonدر استرالیا

همخوانی داشت ( .)18پیشبینـی مـیشـد هرچـه مقطـع تحصـیلی

( Deng ،)26در چیـن ( Ceyhan ،)27در ترکیـه ( ،)28همچـنیـن

دانشجویان رشته پزشکی باالتر رود به دلیل مشغله بیشتـر ،استفـاده

داشتند .در همین زمینه ،مطالعات
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، بنـابراین.همچنین امکان افزایش تعداد نمونه در مطالعه میسر نبود

 ولـی ایـن موضـوع در ایـن مطالعـه،از اینترنت این قشر کمتر شود

 پژوهشی با حجم نمونه بیشتری،پیشنهاد می گردد در مطالعات آتی

 با حـال پیشـنهاد مـی گـردد تحقیقـات در ایـن زمینـه.مشاهده نشد

از دانشجویان و از تمامی رشته های تحصـیلی دانشـگاهی صـورت

کامل تر شود و وابستگی بـه اینترنـت در مقـاطع تحصـیلی بـهطـور

.گیرد

.دقیقتری مورد ارزیابی قرار گیرد
 هردسـته از افـراد کـه،در مطالعه حاضر طبق پـیشفـرض پـژوهش

نتیجهگیری

 بیشتر در معرض وابستگی،میزان استفاده بیشتری از اینترنت داشتند

 نشان دهنده آمار باالی وابسـتگی بـه اینترنـت در،نتایج این تحقیق

به اینترنت بودند که به این موضوع در مقاله حسنزاده و همکاران

 همچنـین، بـهطـوریکـه پسـرها،قشر دانشجویان مورد بررسی بود

 بـهطـوریکـه میـزان اسـتفاده در پسـران،)25( نیز اشاره شده است

 آشـنایی، بنـابراین.مجردها بیشتر در معرض وابستگی قرار داشـتند

. بیشتر بوده است،نسبت به دختران

دانشجویان با مقوله وابستگی به اینترنت و نحوه استفاده صـحیح بـا

از مهمترین محدودیتهای مقاله حاضر ایـن بـود کـه ایـن مطالعـه

. ضروری بهنظر میرسد،این فناوری و نحوه مدیریت استفاده

به صورت مقطعی انجـام شـد و روابـط بـین متغیرهـا بـهطـور دقیـق
 پرسشنامهها براساس گزارش خـود، از سویی.قابلاندازهگیری نبود
. لذا امکان خطا در این خصوص وجود داشت،فرد تکمیل شدند
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