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چکیده
مقدّمه:

امروزه جمعیّت عظیمی در دنیا از اینترنت استفاده می نمایند .با وجود مزایاي بی شمار این فن آوري و تحوّالت مثبتی كه در زمینه

ارتباطات ایجاد كرده است ،متأ ّسفانه برخی از مطالعات ،عوارض خطرناكی را به استفاده از اینترنت نسبت داده اند كه از جمله مخرب ترین
عوارض آن می توان به اعتیاد اینترنتی اشاره نمود .سالمت روان كاربران معتاد به اینترنت نسبت به كاربران عادي در معرض خطر بیشتري قرار
دارد .این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین اعتیاد به اینترنت وسالمت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور چرام در سال  4333صورت گرفت.

روش ها:

در این مطالعه توصیفی  421نفر از دانشجوبان پیام نور چرام با استفاده از  2پرسشنامه سالمت روان  SCL-25و اعتیاد به اینترنت

 IATبررسی شدند .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماري پیرسون ،رگرسیون خطی و آزمون تی مستقل در سطح معنی داري p
 ≤0/05صورت گرفت.

نتایج:

در این پژوهش %81/8،كاربران اعتیاد خفیف به اینترنت %41،اعتیاد متوسّط به اینترنت و  %1.2اعتیاد شدید داشتند .همچنین بین اعتیاد

به اینترنت با سالمت روان ،ارتباط آماري معنی داري دیده شد(.)p<1/14

نتیجه گیری:

پدیده اعتیاد اینترنتی به عنوان یك معضل سالمتی است كه اغلب گریبانگیر نسل جوان و آینده ساز جامعه می باشد؛ لذا،

نیازمند ضروري است مسؤولین دانشگاه كه متولّی امر سالمت دانشجویان می باشند در زمینه فرهنگ سازي مناسب و آموزش صحیح استفاده از
اینترنت در دانشجویان برنامه ریزي نمایند.

واژه های کلیدی :اعتیاد به اینترنت ،اینترنت ،سالمت روان ،دانشجویان.

هستیم .انقالب الکترونیك ،انفجار اطّالعاتی و انقالب

مقدّمه
امروزه شاهد تحوالت شگرف فن آوری و

رایانه ای تفاوت های کمّی و کیفی بسیاری در جهان

تأثیرات فرهنگی اجتماعی و حرفه ای ناشی از اینترنت

نسبت به دو دهه گذشته با خود به همراه آورده است()1؛
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بررسی وضعیّت سالمت روان و ارتباط آن با اعتیاد

و با تمامی جنبه های زندگی افراد از منزل تا محلّ کار،

هابرگ برای اوّلین بار اصطالح اختالل اعتیاد به

آموزش ،خدمات بانکی ،خرید و  ...تلفیق شده است؛ به

اینترنت را برای معرّفی و شناسایی خصوصیّات افرادی

طوری که در عرض چهار سال تعداد کاربران اینترنتی به

که در پی استفاده از اینترنت دچار مشکل می شوند ،به

 05میلیون نفر رسیده و گفته می شود که در هر  155روز

کار برد .او اوّلین کسی بود که گروهی را برای حمایت از

حجم فعّالیّت و کاربرد اینترنت دو برابر افزایش می

معتادان به اینترنت تشکیل داد( .)7اعتیاد به اینترنت با

باید( .)2در کشور ما ایران نیز در سال های اخیر میزان

عباراتی نظیر اختالل ناشی از استفاده بیش از حد از

استفاده از اینترنت رشد چشمگیری داشته است .با توجّه

اینترنت یا استفاده نامقعول و بیمارگونه از اینترنت تعریف

به آمار موجود در چندسال اخیر ،تعداد کاربران اینترنت

می گردد .گاهی از این بیماری با عنوان اختالل اعتیاد به

در کشور ما  20برابر شده است  .براساس آخرین

اینترنت یا اعتیاد مجازی نیز نام برده می شود .اعتیاد به

تحقیقات انجام شده در کشور ،بیشتر کاربران اینترنت،

اینترنت شامل اعتیاد به اتاق های گپ ،هرزه نگاری و

جوانان هستند و  %30آن ها در فضاهای (مجازی) گفت و

قمار آنالین است که می تواند منجر به تخریب سالمت

گو %22 ،بازی های رایانه ای %35 ،بازنگری نامه های

عمومی ،احساسا ت و در نهایت ،روح و روان افراد

الکترونیکی و  %20مشغول جست و جو در شبکه جهانی

گردد(.)2

هستند( .)3اگرچه امروزه رشد روزافزون فن آوری

اینترنت به خودی خود ابزاری ضروری است؛ امّا،

موجبات رفاه و آسایش خانواده ها را فراهم نموده است؛

استفاده بیش از حد و نادرست از آن خطر اعتیاد به

ولی ،با وجود امتیازات و قابل ّیت های فراوان ،اینترنت

اینترنت را در پی دارد که این پدیده مشکل عمده ای را

مشکالت جدّی بسیاری را ایجاد کرده است که از جمله

برای بهداشت روانی جامعه ایجاد کرده است .با این وجود

می توان به مواردی مانند انبوه سازی ،ارایه تصویرها و

تحقیقات ضدّ و نقیصی در زمینه اثرات اینترنت بر کاربران

مطالب ناهنجار و محرمانه نماندن اطّالعات اشاره

وجود دارد( .)9دیل معتقد است اینترنت مانند تکنولوژی

نمود(.)4

های دیگر که سبب تنبلی های جسمی می شوند ،کم

یکی از آسیب های فردی و تا حدودی اجتماعی

تحرّکی را تقویت نموده و تالش برای برقراری روابط با

می تواند اعتیاد به اینترنت و یا استفاده بیش از حدّ آن

دیگران را در دنیای واقعی کاهش می دهد و در نتیجه می

باشد که گاهی از این بیماری تحت عنوان اعتیاد مجازی و

تواند منجر به انزوای اجتماعی گردد(.)15

یا اختالل اعتیاد به اینترنت نام برده می شود .اختالل اعتیاد

مطالعات نشان می دهد که در کاربران معتاد به

به اینترنت یك پدیده بین رشته ای است و علوم مختلف

اینترنت ،افسردگی شیوع بیشتری نسبت به کاربران عادی

پزشکی ،رایانه ای ،جامعه شناسی ،حقوق  ،اخالق و

دارد .هم چنین نتایج نشان داد که اضطراب در کاربران

روانشناسی هریك از زوایای مختلف این پدیده را بررسی

معتاد به اینترنت نسبت به کاربران عادی بیشتر است؛ و نیز

کرده اند( .)0 ,1اعتیاد به اینترنت به عنوان یك اختالل

سالمت روانی کاربران معتاد به اینترنت نسبت به کاربران

روان شناختی در علم روانشناسی و پزشکی مطرح است.

عادی در معرض خطر بیشتر ی قرار دارد .اثر اینترنت بر

به طوری که متخصّصان بالینی مواردی از این اختالل را

میزان افسردگی و اضطراب چه در زمینه افزایش و چه

در کلینیك های خود گزارش می کنند .این اختالل به

کاهش آن بستگی شدید به نوع استفاده و زمان اختصاص

عنوان شکل جدیدی از اعتیاد در سال های اخیر توجه

داده شده به آن دارد(.)2

پژوهشگران را به خود جلب کرده است(.)6
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حسینی و همکاران

با اختالالت عاطفی و اختالل در روابط اجتماعی همراه

روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور در سال1392-1393

است که هر روز به مقدار بیشتری در استفاده کنندگان از

صورت گرفت.

اینترنت گسترش می یابد( .)6از جمله در مطالعه ای که بر
روی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

مواد و روش ها

دانشگاه سیستان بلوچستان انجام شد ،سالمت عمومی

این مطالعه توصیفی -تحلیلی از نوع مقطعی بود.

کاربران معتاد به اینترنت نسبت به کاربران عادی ،در

جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل 170نفر دانشجویان

معرض خطر بیشتری بود .در مطالعه ای دیگر اعتیاد به

مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی کلیّه رشته ها ،در

اینترنت با برخی از صفات شخصیتی نوجوانان از جمله

سال تحصیلی  1392-93در دانشگاه پیام نور شهرستان

روان رنجورخویی ارتباط نشان داد(.)9

چرام بود .با توجّه به حجم جامعه .،تعداد  125نفر نمونه

توجّه به وضعیّت سالمت جسمی و روانی،

با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب

اجتماعی  ،فرهنگی در هر جامعه و فراهم آوردن زمینه

گردید .ابزار مورد استفاده در این مطالعه دو پرسشنامه

الزم برای تحقق یك زندگی پویا و سالم ضامن سالمتی

آزمون اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ( )IATو پرسشنامه

آن جامعه برای سال های آینده می باشد .برای دستیابی به

سالمت روان  SCL-25بود.

چنین هدف ارزشمندی ،پیشگیری از بروز اختالالت

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت دکتر کیمبرلی یانگ

عاطفی ،اضطرابی و افسردگی امری الزم و اساسی می

یك پرسشنامه استاندارد می باشد .این مقیاس مشتمل بر

باشد .این اختالالت عالوه بر اثرات نامطلوب شخصی در

 25عبارت است و با استفاده از مقیاس درجه بندی

جوانان ،مشکالت اجتماعی عدیدهای را برای جوامع در

لیکرت به صورت همیشه(نمره  ،)0به کرات(نمره  ،)4غالب ًا

برخواهند داشت (.)11

(نمره  ،)3گاه گاهی (نمره  )2و به ندرت (نمره یك)

محقّقان بر این باورند که امروزه موضوع شیوع

دسته بندی شده است .دامنه نمرات این آزمون از 5-155

اعتیاد به اینترنت در جوانان ،می تواند به منزله بحرانی

می باشد .هر چه نمره فرد بیشتر باشد؛ وابستگی و اعتیاد

جدّی در زندگی فردی و اجتماعی آنان مورد بحث قرار

به اینترنت بیشتر است .میزان اعتیاد براساس نمرات به سه

گیرد .در این ارتباط بیان شده است که محیط های

طبقه اعتیاد خفیف(نمرات  ،)25-49اعتیاد متوسّط (نمرات

آموزشی نظیر دبیرستان و دانشگاه ها محلّ مناسبی برای

 )05-79و اعتیاد شدید (نمرات  )25-155تقسیم بندی

اعتیاد به اینترنت هستند(.)12

می شود .روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی با آلفای

ورود به دانشگاه یك رویداد مهم و بسیار حسّاس

کرونباخ  5/95گزارش شده است  .نسخه فارسی این

در زندگی نیروهای کارآمد و فعّال جوان در هر کشوری

مقیاس در ایران نیز مورد استفاده قرار گرفته و ناستی زایی

به شمار می رود ،که غالب ًا با تغییرات زیادی در روابط

پایایی آن را با آلفای کرونباخ )9( 5/21و قاسم زاده با

اجتماعی و فردی آن ها همراه است( .)14 ,13با توجّه به

آلفای کرونباخ )10( 5/22تأیید کردند .در این مطالعه

این که دانشجویان جهت انجام تکالیف و یا مطالعه و

روایی پرسشنامه به روش محتوایی مورد بررسی قرار

تحقیق ،ساعات بی شماری را به استفاده از اینترنت می

گرفت و توسّط متخصّصین تأیید شد .برای تعیین پایایی

گذرانند (در دانشگاه و خوابگاه)؛ لذا ،بدیهی است سالمت

در یك مطالعه مقدّماتی با روش آزمون

– باز آزمون ( test-

روانی آنان در معرض خطر باشد .پژوهش حاضر با هدف

 )retestپرسشنامه به  10نفر داده شد .سه هفته بعد نیز

تعیین وضعیّت اعتیاد به اینترنت و ارتباط ان با سالمت

پرسشنامه به همان افراد جهت تکمیل داده شد و پایایی
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با ضریب همبستگی  5/20مورد تأیید قرار گرفت.
برای سنجش سالمت روانی از پرسشنامه

افزاری ( SPSSویرایش  )19با

سطح معنی داریp≤5/50

انجام شد.

SCL-25

استفاده شد .هدف این آزمون بررسی و سنجش آسیب
شناسی روانی عمومی است در حالی که مقیاس بلند آن

نتایج

(آزمون  )SCL-90آسیب های روانی متعدّد را به صورت

با توجّه به این که در جامعه آماری مورد پژوهش

اختصاصی مورد سنجش قرار می دهد .گویه های

( )%05دختر بودند )%33/3( .در رشته مشاوره)%16/7( ،

پرسشنامه سالمت روانی در طیف پنج درجه ای لیکرت از

رشته حسابداری و مدیریّت جهانگردی )%33/3( ،رشته

دامنه صفر تا ( 4هیچ ،کمی ،تاحدّی ،زیاد و خیلی زیاد)

مهندسی کشاورزی )%16/7( ،مدیریّت صنعتی مشغول به

تنظیم شده اند .روایی محتوایی و صوری پرسشنامه

تحصیل بودند .نتایج نشان داد دسترسی بیشتر افراد ()%75

سالمت روانی در این پژوهش با استفاده از نظر

به اینترنت از طریق دانشگاه بود .میانگین و انحراف معیار

متخصّصان تأیید شد و ضریب آلفای کرونباخ  5/25به

نمره حاصل از پرسشنامه سالمت روان و اعتیاد به اینترنت

دست آمد.

به ترتیب  67/6±19/4و  39/0±21/00حاصل شد.

به منظور جمع آوری اطّالعات ،پژوهشگران پس

بررسی وضعیّت اعتیاد به اینترنت نشان داد که بیشتر افراد

از مشخص شدن واحدهای پژوهش ،به آنان مراجعه

( )%25,2به اینترنت اعتیاد نداشتند .همچنین در بررسی

نموده و پس از تبیین هدف مطالعه و جلب مشارکت آنان،

وضعیّت سالمت روان نشان داد که تنها  %10از وضعیّت

رضایت آگاهانه از ایشان اخذ گردید .سپس ،شرکت

سالمت خوبی برخوردار بودند (جدول .)1

کنندگان دو پرسشنامه اعتیاد به اینترنت و سالمت روان را

نتایج نشان داد که همبستگی منفی معنی داری

در حضور پژوهشگر تکمیل کردند و پژوهشگران در

بین اعتیاد به اینترنت و سالمت روان دانشجویان وجود

صورت وجود ابهام به سؤواالت آنان پاسخ می دادند.

دارد .هر چه اعتیاد به اینترنت در دانشجویان قوی تر

تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از

باشد؛ سالمت روان آنان کاهش می یابد(جدول .)2

آزمون های آماری توزیع فراوانی ،تی مستقل ،ضریب

به منظور بررسی تفاوت نمره سالمتروان و اعتیاد

همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده در محیط نرم

به اینترنت دانشجویان برحسب جنس از آزمون تی مستقل

جدول  :3توزیع فراوانی دانشجویان مورد مطالعه بر حسب سطوح اعتیاد به اینترنت و سالمت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان چرام
در سال 3131
سطوح اعتیاد به اینترنت و سالمت روان
سطوح اعتیاد به
اینترنت

سالمت روان

تعداد(درصد)

عدم اعتیاد

)%8.08(79

متوسّط

)%81(88

شدید

)%204(1.

ضعیف

)%9401(97

متوسّط

)%1401( 39

خوب

)%81(88

جدول  :2همبستگی سالمت روان دانشجوان با اعتیاد به اینترنت
سالمت روان

متغیّرها

*-./34

اعتیاد به اینترنت
p<5/51
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جدول  :1نتایج تفاوت نمره سالمت روان و اعتیاد به اینترنت بر حسب جنس
تفاوت نمره سالمت روان
آماره

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

دختر

3.

11/37

82/9

پسر

3.

31/94

44/3

گروه

T

معنادداری

-8/.7

./49

تفاوت نمره اعتیاد به اینترنت
دختر

3.

99/99

88/98

پسر

3.

21/99

44/98

./..9

9/.2

جدول  :4خالصه آزمون معناداری مدل پیشبینی سالمت روان دانشجویان از روی اعتیاد به اینترنت آنان
متغیّر
مؤلّفهها
اعتیاد به اینترنت

R

مجذور R

. /34

. /97

مجذورR
تنظیم شده
. /98

بتا β

F

-./34

91039

سطح معنا داری
/...

*.

P<5/551

استفاده شد(.جدول .)3

سالمت روان ضعیفی برخوردار هستند .این میزان بیش از

نتایج آزمون نشان داد که بین نمره سالمت روان

 2/0برابر آمارهای جهانی بهداشت گزارش شده و نشان

در دو گروه دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود نداشت

می دهد که اختالالت روانی حدود  15درصد بالغین

( .)P=5/27هم چنین نتایج آزمون نشان داد که بین نمره

جامعه را گرفتار کرده است( .)16نورباال و همکاران در

اعتیاد به اینترنت در دو گروه دختر و پسر تفاوت معنی

سال  2554در مطالعه وضعیّت اختالالت روانی در

داری وجود داشت( .)P=5/553به طوری که میانگین نمره

جمعیّت ایرانی نشان داد که  % 25/9مردم دچار انواع

اعتیاد به اینترنت در پسرها ( )40/33بیشتر از میانگین نمره

اختالالت روانی هستند(.)17کسلر و همکاران در مطالعه

اعتیاد به اینترنت در دخترها ( )33/77است.

خود نشان دادند که  % 9/7جوانان بین  12-20سال

به منظور پیش بینی سالمت روان دانشجویان از

آمریکایی دچار اختالالت افسردگی هستند( .)12یافته های

روی اعتیاد به اینترنت آنان از آزمون رگرسیون خطی ساده

ما با یافته های مطالعات دیگر در ایران هم چون مطالعه

استفاده شد(جدول.)4

رفیعی  ،)19( %24/2صابریان  ،)25( %22/6پاشا %16

نتابج جدول  4نشان می دهد که متغیّّر اعتیّاد بّه

( )21و مومن نسب  ،)22( %30/3سید احمدی % 35/2

اینترنت قادر به پیشبینّی سّالمت روان دانشّجویان مّی

()23همخوانی دارد .وجود اختالالت در سالمت روانی در

باشد (.)p<5/551,R= -5/62,R2=5/39= β,-5/62

جهی از نیروی
دانشجویان سبب می شود که بخش قابل تو ّ

به منظور بررسی تفاوت میانگین اعتیاد به اینترنّت

فکری آن ها صرف چنین مشکالتی شود؛ در نتیجه توان و

دانشّّجویان برحسّّب رشّّه تحصّّیلی از آزمّّون تحلیّّل

عالقه کافی برای درس خواندن ندارند و در انجام وظایف

واریانس یك راهه استفاده شد؛ نتایج نشان داد که تفّاوت

تحصیلی اختالل ایجاد و باعث کاهش انگیزه ،ترس،

معنی داری بین میانگین نمره اعتیّاد بّه اینترنّت و رشّته

نگرانی و اضطراب می گردد.

تحصیلی وجود نداشت (.)p>5/50

یافته ها نشان داد که  %25/2از دانشجویان مورد
مطالعه به اینترنت اعتیاد نداشتند و %4/2اعتیاد اینترنتی
داشتند .در مورد آمار شیوع اعتیاد به اینترنت در جوامع

بحث
نتایج نشان داد که 32,0درصد از دانشجوان از
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متوسّط نسبت معتادان اینترنتی حدود  2تا  0میلیون در

وجود دارد .یعنی  ،هر چه اعتیاد به اینترنت در دانشجویان

ازای هر  05میلیون کاربر عادی است .به عبارت دیگر،

قوی تر باشد؛ سالمت روان آنان کاهش می یابد .برخی

تقریباً  %0تا  %15از کاربران از اینترنت دچار مشکل اعتیاد

مطالعات نیز یافته های مشابهی گزارش کرده و اظهار

اینترنتی هستند( .)0 ,3در بررسی دانشجویان دانشکده

داشتند که در مجموع سالمت عمومی کاربران معتاد به

علوم تربیتی و روانشناسی مشخص شد که  %66/93از

اینترنت نسبت به کاربران عادی در معرض خطر بیشتری

دانشجویان عدم اعتیاد به اینترنت داشتند .این آمار تقریباً با

قرار دارد( .)9هم چنین این یافته با مطالعات ناستی

نتایج مطالعه حاضر همسو می باشد( .)9در مطالعه ای که

زایی( ،)9ایکسکوین و همکاران ()27و چونگ ( )22هم سو

در شهر الر نیز به منظور تعیین میزان اعتیاد به اینترنت بر

می باشد .ع ّلت این امر شاید این باشد که افرادی که به

روی استفاده کنندگان از کافی نت های این شهر انجام

اینترنت معتاد می شوند ،به منظور گذراندن وقّت بیشتر با

شد %17/0 ،در معرض اعتیاد به اینترنت قرار داشتند(اعتیاد

اینترنت ،توجّه کمی به وضعیّت سالمت خود دارند و این

خفیف به اینترنت) و  %2/2دچار اعتیاد شدید به اینترنت

جهی موجب می گردد که مشکالتی فراوانی از قیبل
بی تو ّ

بودند( .)24این نتایج با مطالعه محمدبیگی و همکاران

کاهش فعّالیّت های فیزیکی و اجتماعی و شغلی ،کاهش

همسو می باشد( .)20در مطالعه ایکسایی و همکاران بر

در میزان خواب یا تغییر در الگوی خواب و بیداری و

روی دانش آموزان مدرسه راهنمایی در گوانگژو ،آمار

عدم تغذیه مناسب فراهم گردد که این تغییرات بر خلق و

متفاوتی ارایه شد و میزان کاربران معمولی  ،%29/2کاربران

خو و و ویژگی های شخصیّتی وی و همچنین بروز

در معرض اعتیاد به اینترنت  %15/2و معتادان اینترنتی

رفتارهای نابجا و نسنجیده (عدم کنترل خشم ،بی-

 %5/6گزارش گردید( .)26آمار اخیر با مطالعه حاضر

حوصلگی وکاهش میل به بر قراری روابط رو در رو و

بسیار متفاوت می باشد .علّت آن را می توان به اختالف

افزایش احساس تنهایی) در فرد تأثیر می گذارد.

جمعیّت های مورد مطالعه نسبت داد .مطالعه فوق بر روی

نتایج نشان داد که .تفاوت معنی داری بین میانگین

دانش آموزان راهنمایی انجام شده است .این گروه از

نمره اعتیاد به اینترنت و رشته تحصیلی وجود نداشت .

کاربران بنا به مقتضای سنّی خود آزادی محدودی در

این یافته با مطالعه صلحی و همکاران هم سو نمی باشد.

استفاده از اینترنت داشته و اغلب با نظارت والدین خود از

در مطالعه صلحی و همکاران مطرح شده است که بین

اینترنت استفاده می نمایند .همین امر می تواند توجیه

نمرات نگرش به اعتیاد به اینترنت و رشته تحصیلی رابطه

کننده درصد بسیار پایین اعتیاد به اینترنت در این گروه

معنی داری وجود داشته است؛ بدین صورت که نگرش

سنّی باشد.

خوب و متوسّط بیشتر در دانشجویان رشته های بهداشت

نتایج نشان داد که میزان اعتیاد به اینترنت در

محیط و بهداشت عمومی مشاهده شد( .)29دلیل این امر

پسران بیشتر از دختران بود .این نتیجه با مطالعه ناستی

شاید این باشد که رشته های مورد بررسی در این مطالعه

زایی و همکاران ()9که نشان داد بیشترین میزان اعتیاد به

در ترغیب دانشجویان به استفاده از اینترنت در فعّالیّت

اینترنت نیز در پسران بود ،همسو می باشد .دلیل این امر

های کالسی و درسی به صورت یکسان عمل می کنند.

شاید این باشد که دختران بیشتر ترجیح می دهند اوقات

عدم همکاری برخی شرکت کنندگان در تکمیل پرسشنامه

فراغت خود را صرف خواندن کتاب نمایند.

مهم ترین محدودیّت این مطالعه بود .در این مورد سعی

دیگر یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود
که بین اعتیاد به اینترنت و کاهش سالمت روان رابطه
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محرمانه بودن اطّالعات ،جلب کرد.
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آموزش استفاده صحیح از اینترنت و آگاه سازی در زمینه

نتیجه گیری

خطرات اعتیاد به اینترنت و راه های پیشگیری از آن برنامه

امروزه موضوع شیوع اعتیاد به اینترنت در جوانان

 هم چنین ارزیابی های روان شناختی.ریزی نمایند

 می تواند به منزله بحرانی جدی،به خصوص دانشجویان

دانشجویان و ارایه خدمات مشاوره در زمینه های مختلف

.در زندگی فردی و اجتماعی آنان مورد بحث قرار گیرد

در جهت ارتقای سطح سالمت روانی دانشجویان توصیه

 ضروری است مسؤولین دانشگاه که متولّی امر سالمت،لذا

.می گردد

 در زمینه فرهنگ سازی مناسب و،دانشجویان می باشند
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Background and Aim: Nowadays a large population in the world
use internet. Unfortunately, despite many advantages and its
positive changes in communication, Internet is condemned to
have dangerous side effects, like Internet addiction that can be
the most destructive one. Comparing with average users,
addicted users' public health are in great danger. The aim of this
study is to survey the status of Internet addiction among [ Payame
Noor University] students and its relationship with their mental
health.
Materials and Methods: This descriptive study assessed 120
students of [Payame Noor University] by means of two
questionnaires: the Mental Health Questionnaire (SCL-25) and
addiction internet (IAT). The obtained data were analyzed by
using statistical Pierson tests, linear Regression and T test and
p<0.05 was considered as the significant level
Results: The results showed that 80.8% were mild addicted
users to internet, 15% medium addicted users to internet, and
4.2% of users had severe addiction to internet. Significant
relationship between internet addiction and general health was
observed (p<0/01).
Conclusion: It is necessary to consider internet addiction
phenomenon as a serious problem to young mental health and
the university officials who are responsible for their health should
make a plan in educating suitable culture and proper training of
using internet.
Key Words: Internet addictive, Internet, Mental health, Students
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