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 نامه به سردبير

  ارتباط سالمت عمومي با اعتياد به اينترنت در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 

 آسيه پيرزاده

  

  دانشكده بهداشت ،علوم پزشكي اصفهاندانشگاه ، دانشجوي دكتري آموزش بهداشت
  

  
هاي اخير هاي آن سبب شده در سالهاي فراوان اينترنت و جذابيتكاربرد
، اعتياد به اينترنت با فوبي ظهور يابد "اينترنت اعتياد به "اي با عنوان پديده

قطبي، مشكالت فعالي، اختالل دواجتماعي، اختالل كمبود توجه همراه با بيش
  .در روابط بين فردي، پرخاشگري و افسردگي در ارتباط بوده است

ها با بين سالمت عمومي كاربران وابسته به اينترنت و افزايش ساعات كار آن
چنين همالزم به ذكر است كه . داري مشاهده نمودنديطه منفي معناينترنت راب

كه خود  شودمي دانشجوياناعتياد به اينترنت باعث كاهش افت تحصيلي در 
كه  با توجه به اين1.تواند منجر به مشكالت روحي و افسردگي شودمي

هاي علوم اينترنت يكي از منابع مهم جهت دسترس به متون علمي در دانشگاه
اي شود و دانشجويان از آن جهت برآوردن اهداف حرفهپزشكي محسوب مي

ميزان بروز و شيوع كه كنند و با در نظر گرفتن اينو شخصي خود استفاده مي
اين مطالعه با هدف تعيين . حال افزايش استاين گروه در اعتياد به اينترنت در 

  .ان انجام گرفتارتباط سالمت عمومي با اعتياد به اينترنت در دانشجوي
نفر از دانشجويان  123تحليلي و بر روي -اين مطالعه به صورت توصيفي

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كه به صورت تصادفي انتخاب شدند در سال 
در اين پژوهش از دو پرسشنامه معروف اعتياد به اينترنت  .انجام گرفت 1389

به دو دسته مساوي يانگ سنجش سالمت عمومي در نهايت امتيازات افراد 
شود كه به ترتيب نشان دهنده وضعيت تقسيم مي 50و باالتر از  49تر از پايين

  .باشدكاربران به صورت عادي و كاربران معتاد مي
نفر از دانشجويان شركت كردند كه ميانگين سني آنان  123در اين مطالعه 

زن بودند ) 7/83%(نفر  103مرد و ) 3/16%(نفر  20. بودسال  11/1±42/22
از نظر  .از دانشجويان مجرد و بقيه متاهل بودند) 6/88%(نفر  109چنين هم

و بوده دانشجويان داراي سالمت عمومي  از) 1/4%(فر ن 5سالمت عمومي 
 4/11در زمينه اعتياد به اينترنت نيز . نداشتند سالمت عمومي) 9/95%(نفر  118

  .اعتياد داشتند درصد مردان به اينترنت 25درصد زنان و 

زايي نيز نتايج نشان دادند كه سالمت عمومي كاربران معتاد در مطالعه ناستي
نسبت به ) هاي اضطراب و افسردگيخصوصا در زير مقياس(به اينترنت 

نادي و همكاران نيز بين سالمت  2.كاربران عادي در معرض خطر بيشتري بود
ها با اينترنت رابطه ساعات كار آنعمومي كاربران وابسته به اينترنت و افزايش 

  3.داري مشاهده نمودنديمنفي معن
نشان داد كه بين افراد معتاد به اينترنت در زمينه سالمت  tنتيجه آزمون 

جسماني، اضطراب، افسردگي و اختالل در كاركردهاي اجتماعي با افراد 
ل در كه ميانگين نمره اختالداري وجود دارد، به طورييسالم اختالف معن

  .كاركردهاي اجتماعي، اضطراب، افسردگي در افراد معتاد بيشتر است
با توجه به تاثيرات اعتياد به اينترنت  بر روي ابعاد سالمتي بر روي دانشجويان 

چنين نظارت و كنترل بر روي استفاده از اينترنت در دانشجويان دانشگاه و هم
از اينترنت ضروري به نظر  سازي آنان از اثرات مخرب استفاده ناصحيحآگاه
 ]63): 1ويژنامه (13 ;1390م ت ع پ ز، [ .رسدمي

References 
 

 
1. Mohammad-Beigi A ,Ghazavi A, Mohammad-Salehi N, 

et al. Effect of internet addiction on educational status of 
Arak University of medical sciences students, spring 
2009. Arak Med Uni J (AMUJ) 2010; 12(4, Supp 1): 95-
102  

2. Nastiezaie N. The relationship between general health 
and internet addiction .Tabib-e-Shargh. Spring 
2009;11(1):57-63. [In Persian]. 

3. Nadi MA, Atashpour H, Kazemi E, and Afsharzadeh F. 
The relationship between mental health with amount of 
internet usage in adolescence users in Isfahan city. 
Proceeding of the National Seminar of Technology 
Communication and Mental Health. Isfahan Medical 
Sciences University. 2006. 

 

 4/7/90: مقاله تاريخ دريافت

 10/9/90: تاريخ پذيرش مقاله

Please cite this article as:  Pirzadeh A. The relation between general health and internet addiction in 
scholars of Isfahan University of Medical Sciences. Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS) 2012; 13(suppl 1): 
63. 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 z
jrm

s.
ir 

at
 1

1:
17

 +
04

30
 o

n 
T

hu
rs

da
y 

Ju
ne

 1
3t

h 
20

19

http://zjrms.ir/article-1-1563-en.html

