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خالصه
مقدمه :امروزه ،اینترنت جزء الینفک زندگي روزمره افراد است .در کنار مزایای فراوان اینترنت،
آثار مخرب آن خصوصاً در حوزه سالمت مورد بحث ميباشد .اختالالت رواني از قبیل افسردگي،
اضطراب و استرس ميتواند عملكرد روزانه زندگي افراد را تحت تأثیر قرار دهد .در این مطالعه
برآنیم تا به بررسي وجود رابطه اعتیاد به اینترنت با افسردگي ،اضطراب و استرس در میان دانشجویان

 3گروه آمار زیستي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي

علوم پزشكي مشهد بپردازیم.
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 3101-06در دانشگاه علوم پزشكي مشهد صورت گرفت 160 ،دانشجو مورد بررسي قرار گرفتند.
دانشجویان به صورت نمونه گیری طبقهای انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات در این مطالعه،
پرسشنامهی سنجش اعتیاد اینترنتي یانگ ( (IATو پرسشنامه افسردگي ،اضطراب و استرس (– 63
 )DASSبود.
نتایج :میانگین سن دانشجویان  66/16±4/93سال بود .میانگین زمان استفاده از اینترنت 4/36±6/13
ساعت در شبانه روز بود .میانگین نمرات افسردگي ،اضطراب و استرس به ترتیب 1/16±4/61
 4/21±4/92،و ( 6±4/19از  63نمره) ارزیابي شد .نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که اعتیاد به
اینترنت با افسردگي ،اضطراب و استرس رابطه معنادار دارد.
نتیجه گیری :با توجه به باال بودن میانگین زمان استفاده از اینترنت در بین دانشجویان و ارتباط آن با
افسردگي ،اضطراب و استرس ،ضروری است که مسئولین مربوطه ،با فرهنگ سازی ،آگاه سازی و
برنامه ریزی در جهت پر کردن اوقات فراغت به بررسي و رفع این معضل بپردازند.
واژگان کلیدی :اعتیاد به اینترنت ،اضطراب ،افسردگي ،استرس ،دانشجو ،دانشگاه علوم پزشكي
مشهد
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.

فاطمه عسکریان و همكاران
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مقدمه

جسمي و اجتماعي مانند اختالل عملكرد در محل کار ،اختالل

اینترنت به طور عمده برای تبادل اطالعات و اهداف تحقیقاتي

در عملكرد تحصیلي ،محرومیت از خواب ،عادات غذا خوردن

طراحي شدهاست و در هر جنبهای از زندگي انساني ،از جمله

ضعیف ،سردرد ،فشار چشم ،انزوای اجتماعي و مشكالت

ارتباطات اجتماعي ،آموزش ،تحقیق ،جستجوی بهداشتي،

ارتباطي شود ( .)2-4همچنین اعتیاد به اینترنت به طور قابل

بانكي ،کسب و کار ،خرید ،اداره و سرگرمي نفوذ کردهاست.

توجهي با برخي از اختالالت روانپزشكي مانند سوء مصرف

امروزه اینترنت به عنوان یكي از فناوریهای سودمند و ابزاری

الكل ،کمبود توجه و بیش فعالي ،افسردگي و اضطراب همراه

قوی در راستای پیشرفت و بالندگي زندگي بشر معرفي شده-

است (.)1

است .از سویي دیگر ،اینترنت ميتواند مورد سوء استفاده قرار

برخي از مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف و دانشگاههاا،

گیرد و استفاده بیش از حد اینترنت ميتواند مخرب و اعتیاد آور

نشان دادهاند که استفاده بیش از حد از اینترنت در سطح اعتیاد به

باشد .اعتیاد به اینترنت ميتواند جنبههای مختلف زندگي فردی

آن ،منجر باه بسایاری از واکانشهاای جاانبي مانناد افساردگي،

و اجتماعي افراد را تحت الشعاع قرار دهد و در دهه اخیر توجه

اضطراب ،خصومت ،حساسیت بین فاردی ،روانپریشاي ،نشاانه-

بسیاری از متخصصان و آسیب شناسان را به خود جلب کرده

های روانشناختي ،فقدان انرژی فیزیكي ،فیزیولاوژیكي اخاتالل

است .این استفاده ناسازگار از اینترنت توسط برچسبهای

عملكرد ،ضعف ایمني ،عالئم عاطفي ،عالئم رفتاری و مشكالت

متفاوتي توسط محققین مختلف از قبیل اعتیاد به اینترنت،3

ساازگاری اجتماااعي مايگااردد ( .)6از طرفاي دیگاار اخااتالالت

اختالل اعتیاد به اینترنت ،6استفاده از اینترنت آسیب شناختي،1

خلقي و رفتاری در جوامع امروز بسیار مشهود است وکمتر کسي

استفاده از اینترنت مشكل ساز ،4استفاده بیش از حد از اینترنت،1

در برابر اخاتالالت رواناي مصاونیت دارد .اخاتالالت خلقاي در

وابستگي به اینترنت ،2استفاده از کامپیوتر اجباری 1و اعتیاد

صورت تداوم بر کیفیت زندگي تأثیر گذارده و به ساختي مهاار

مجازی ،6اشاره شدهاست ( .)6 ,3سهولت در دسترسي به

ماايشااود .فشااااار روزافاااازون عواماااال اسااترس زا و همچنااااین

اینترنت ،حرکت به سمت جهان الكترونیكي ،غني سازی دنیای

اضااطراب و افساردگي نتاایج نااگواری را بارای بشار امااروزی

مجازی با محتوای دیجیتالي باکیفیت ،جذابتر و دیگر دالیل،

باه ارمغاان آورده اند.بناا باه گازارش ساازمان بهداشات جهااني

باعث افزایش کاربران آن و در نتیجه افزایش میزان اعتیاد به

( ،39)WHOاختالالت رواني شایع باه دو دساته اصالي اخاتالالت

اینترنت ميشود .بنا به نتایج حاصل از وب سایت آمار جهاني

افسردگي و اختالالت اضطرابي تقسایم مايشاوند .تعاداد تقریباي

اینترنت ،0تعداد کاربران اینترنت در سراسر دنیا در سال 6930

افاراد مبااتال بااه افسااردگي در جهااان  166میلیااون نفاار ( 4/4درصااد از

حدود  4/1میلیارد نفر گزارش شدهاست و بر این اساس ،ضریب

جمعیت کل دنیا) برآورد شدهاسات باه طاوری کاه از ساال  6991تاا

نفوذ اینترنت در دنیا  16/6درصد جمعیت است ()1؛ همچنین

 6931رشد  36/4درصدی مشااهده شادهاسات .افساردگي یكاي از

ضریب نفوذ اینترنت در ایران  12درصد گزارش شدهاست (.)1

عوامل اصلي مرگ و میر در خودکشيهاا اسات کاه ایان تعاداد

این اعتیاد به اینترنت ميتواند منجر به مشكالت روانشناختي،

نزدیااک بااه  699هاازار نفاار در سااال ماايرسااد .همچنااین شاایوع

1

Internet addiction
including Internet addiction disorder
3
pathological internet use
4
problematic Internet use
5
excessive Internet use
6
Internet dependence
7
compulsive computer use
8
virtual addiction
9
Internet world stats
2

افسردگي در بین زنان بیشتر از ماردان اسات( .)1اضاطراب یاک
احسااس ناخوشاایند و مابهم است و اغلاب باه شااكل دلواپساي
است که با حس تردید نسبت باه یاک عامال ناشااناخته تعریاف
ميشود .این حس ناخوشاایند ميتواند باا عالیاام فیزیولوژیاک،

World Health Organization
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عالیم عاطفي و عالیم روحي بسایاری هماراه باشااد و باه شاكل

سني کشور و آینده سازان کشور و آمار باالی وابستگي به

یک احساس عاطفي شدید بروز کند .افسردگي اختاللاي اساات

اینترنت در این قشر انجام این پژوهش ضرورت دارد.

کاه سابب از دساات دادن عالقااه بااه زنادگي مايشاود .غام و

پژوهش حاضر به عنوان نخستین مطالعه در شهر مشهد است که

اندوه ،کاهش انرژی ،مختل شدن تمرکاز ،اخاتالل در خاواب و

به بررسي رابطه معنادار بین اعتیاد به اینترنت و اضطراب،

اشتها ،دردهای فیزیكي ،سردرد و مشاكالت گوارشاي از عالیام

افسردگي و استرس ميپردازد .

افسااردگي هساااتند .عملكااارد فااارد افسااارده در مجمااوع از ن اار

روش کار

فاردی و اجتماااعي دچاار اخااتالل مايشااود ( .)33-0عااالوه باار
اضطراب وافسردگي ،استرس در زندگي امروز بایش از هر زمان
دیگری وجود دارد .در گذشته هم بشر تحت اساترس قرار ماي-
گرفته است ،به ناوعي ،اساترس جزیااي از زناادگي بشاار اسات
( .)36استرس مداوم بارای ساالمت جسام و روان مضار بااوده و
باعاث ایجااد عوارضاي چااون بااي تفاااوتي ،خااواب منقطااع،
غیباتهای مكارر از کاار ،اسااتفاده از مااواد مخاادر ،احساااس
بيکفایتي ،مشكالت جسمي و تغذیاه ای ،افازایش هزینااههااای
درماني و کاهش رضاایت شاغلي مايشاود( .)31مضااف بار آن
اضطراب ،ممكن است باعث کاهش ارتباطات واقعي و پناه بردن
به فضای مجازی و ارتباطات مجازی ناشناخته شود .از طرفاي باه
ن ر ميرسد که دانشجویان بیش از هر قشار دیگاری در معار
ابتال به اعتیاد به اینترنت و همچنین افسردگي ،اضطراب و استرس
قرار داشته باشند .زیارا کاه دانشاجویان اغلاب باه دالیلاي چاون
دسترسي نامحدود به اینترنت ارائه شده توساط دانشاگاه ،تشاویق
دانشجویان توسط اساتید خاود بارای اساتفاده از اینترنات جهات
اهداف دانشگاهي ،تمایل بیشتری به استفاده از آخرین ابزارهاا و
فنآوریها و نرم افزار موجود در اینترنت ،کنترل کمتار توساط
والدین و حس کنجكااوی و دانساتن جاواني ،بیشاتر از اینترنات
استفاده ميشود.
از آنجا که در مطالعات فراواني از جمله مطالعه استوار و
همكاران ( .)34یونس و همكاران ( ،)31ناصحي و همكاران()32
بین اعتیاد به اینترنت و استرس ،اضطراب و افسردگي رابطه
معناداری دیده شدهاست .در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسي
وجود رابطه بین اعتیاد به اینترنت وافسردگي ،اضطراب و استرس
در میان دانشجویان علوم پزشكي مشهد بپردازیم .همچنین
اهمیت توجه به سالمت دانشجویان به عنوان جوانترین گروه

در این مطالعه توصیفي -تحلیلي که به صورت مقطعي صورت
گرفت ،جامعه آماری شامل تمامي دانشجویان مشغول به تحصیل
در دانشگاه علوم پزشكي مشهد در نیمسال دوم تحصیلي سال
 3101-06بود .دانشجویان با استفاده از روش نمونه گیری
طبقهای با تخصیص متناسب با حجم دانشجویان هر دانشكده از
دانشكدههای بهداشت ،پرستاری ،پزشكي ،دندانپزشكي،
داروسازی و پیراپزشكي انتخاب شدند .در این روش ،ابتدا هر
دانشكده به عنوان یک طبقه در ن ر گرفته شد و سپس با روش
نمونه گیری تصادفي ساده از هر دانشكده به تعداد متناسب با
حجم دانشجویان آن ،نمونه گرفته ميشود .معیارهای ورود به
مطالعه در این پژوهش ،تمایل به شرکت در مطالعه و تحصیل در
دانشگاه علوم پزشكي مشهد در نیمسال تحصیلي دوم 3101-06
است .معیار عدم ورود ،مهمان بودن دانشجو بود .پژوهشگر بعد
از دادن اطالعات مختصری درباره پرسشنامه و هدف مطالعه،
پرسشنامه را در اختیار آنها قرار داد .اطالعات به صورت خود
گزارشي از طریق سه پرسشنامه اطالعات دموگرافیک ،پرسشنامه
سنجش اعتیاد اینترنتي یانگ ( )IATو پرسشنامهی افسردگي،
اضطراب و استرس ) (DASS-21جمع آوری گردید .در
پرسشنامه اطالعات دموگرافیک ویژگیهایي ن یر سن ،جنس،
رشته تحصیلي ،وضعیت تأهل ،نام دانشكده ،میانگین زمان
استفاده روزانه اینترنت در یک ماه گذشته بررسي شد .پرسش-
نامهی سنجش اعتیاد اینترنتي یانگ ( )IATمشتمل بر  69سؤال
بر مبنای مقیاس لیكرت پنج درجهای شامل هرگز ،به ندرت،
گاهي ،اغلب و همیشه ميباشد که به ترتیب نمرهی  3تا  1را به
خود اختصاص ميدهند( .)31دامنهی نمرات بین  69تا 399و
کسب نمرهی باالتر ،نشانهی وابستگي بیشتر به اینترنت است.
روایي و پایایي این پرسشنامه قبال در ایران به اثبات رسیده است
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( .)36در مطالعهای که با هدف بررسي ویژگيهای روانسنجي

مورد) دختر و  16( %32/6نفر) از آنها متأهل بوده اند%43/3 .

پرسشنامه یانگ در سال  6939توسط علوی و همكارانش بر

دانشجویان (316مورد) پسر و  36( %0/3نفر) از آنها متأهل

روی  611دانشجو صورت گرفت .بهترین نقطه برش این

بودهاند %1/16 .دانشجویان ( 64نفر) استعمال دخانیات داشتهاند.

پرسشنامه  42بدست آمد .بدین صورت که امتیاز بیش از  42را

میانگین مدت زمان استفاده از اینترنت در هر روز از یک ماه قبل

نشانگر وجود اعتیاد اینترنتي در فرد دانستهاند (.)36برای سنجش

از تكمیل پرسشنامه به این صورت است :در  %14از دانشجویان

اضطراب ،افسردگي و استرس از پرسشنامه افسردگي ،اضطراب

( 336نفر) بیشتر از  1ساعت 21( %30/1 ،نفر) بین  4تا  1ساعت،

و استرس ) (DASS- 21که شامل  63سوال  4گزینهای

 26( %36/1نفر) بین  1تا  4ساعت 11( %31/4،نفر) و تنها

(اصال ،کم ،متوسط ،زیاد) و سه خرده مقیاس (افسردگي،

 11( %39/2نفر) آنها کمتر از  6ساعت اینترنت در روز از

اضطراب و استرس) است استفاده شد .نمره هریک از ابعاد از

اینترنت استفاده ميکردند.براساس نقطه برش 42برای پرسشنامه

طریق مجموع نمرات سوالهای مربوط به آن به دست ميآید .بر

 %61/3 ،IATدانشجویان( 60نفر) اعتیاد به اینترنت داشتند.

اساس نقاط برش تعیین شده برای پرسش نامه ،DASS- 21

میانگین نمرات افسردگي ،اضطراب و استرس به ترتیب

افراد به پنج طبقه عادی ،خفیف ،متوسط ،شدید و بسیار شدید،

 4/21±4/92، 1/16±4/61و  6±4/19ارزیابي شد .براساس نتایج

دسته بندی ميشوند .پایایي و روایي این ابزار در ایران مورد

حاصل از زیرمقیاس افسردگي %12 ،از دانشجویان در سطح

بررسي و تایید قرار گرفتهاست (.)36

عادی %34/2 ،در سطح خفیف %4/2 ،در سطح متوسط و %9/0

پس از گرفتن مجوزهای الزم برای انجام پژوهش و با رعایت

از افسردگي شدید رنج ميبرند .براساس نتایج حاصل از

مالح ات اخالقي الزم در حین انجام پژوهش از قبیل محرمانه

زیرمقیاس اضطراب %12/1 ،از دانشجویان در سطح عادی%6/6 ،

نگهداشتن اطالعات وکسب رضایت آگاهانه آزمودنيها برای

در سطح خفیف %33/6 ،در سطح متوسط %3/6 ،در سطح شدید

شرکت در مطالعه و توضیح در مورد اهداف و نحوه تكمیل

و  %9/2از اضطراب شدید رنج ميبرند .براساس نتایج حاصل از

پرسشنامهها ،پرسشنامهها و چک لیستي حاوی اطالعات

زیرمقیاس استرس %09/1 ،از دانشجویان در سطح عادی%1/2 ،

جمعیت شناختي در بین شرکت کنندگان توزیع گردید .بعد از

در سطح خفیف و  %3/6از استرس متوسط رنج ميبرند.

تكمیل ،اطالعات جهت تجزیه و تحلیل مورد بررسي قرار

میزان همبستگي نمره پرسشنامه  IATبا متغیرهای سن ،میانگین

گرفت .بعد از ورود اطالعات به نرم افزار  ،SPSSاز نمودارها و

استفاده از اینترنت ،افسردگي ،اضطراب و استرس ،معدل و تعداد

جداول فراواني برای توصیف دادهها و از ضرایب همبستگي و

واحد گذرانده شده در جدول یک آورده شدهاست .ضریب

رگرسیون لجستیک برای بررسي ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با

همبستگي پیرسون نشان داد رابطه معناداری بین سن ،میانگین

اضطراب ،افسردگي و استرس استفاده شد .برای تفسیر نتایج،

استفاده از اینترنت ،افسردگي ،اضطراب و استرس با نمره

سطح معناداری ( )p>9/91در ن ر گرفتهشد.

پرسشنامه  IATوجود دارد( )p>9/91؛ اما وجود رابطه اعتیاد

نتایج

به اینترنت با معدل و تعداد واحد گذرانده شده به اثبات

ضریب مشارکت دانشجویان در این مطالعه  %06است و میانگین

نرسید( .)p=9/14نتایج به تفضیل در جدول  3آمدهاست.

سن دانشجویان  66/16±4/93سال بود %10/0 .دانشجویان (301
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جدول  -8میزان ضریب همبستگي پیرسون بین نمره پرسشنامه  IATو متغیرهای تحت مطالعه
متغیر
سن

میانگین

انحراف معیار

ضریب همبستگي

p-value

66/16

4/93

-9/31

9/96

میانگین زمان استفاده از اینترنت (ساعت)
4/36

6/13

9/16

>9/993

افسردگي

1/16

4/61

9/42

>9/993

اضطراب

4/21

4/92

9/46

>9/993

استرس

6/99

4/19

9/41

>9/993

معدل کل تحصیلي

32/14

3/14

-9/92

9/11

تعداد واحد گذرانده شده

14/20

21/26

-9/94

9/14

نتایج تحلیل واریانس نشان داد میانگین زمان استفاده از اینترنت

ندارد( .)p=9/240نتایج این مطالعه نشان داد ،اعتیاد به اینترنت

در دانشجویان دانشكدههای مختلف با یكدیگر تفاوت آماری

در سطوح متغیرهای جنسیت ،وضعیت تأهل ،بومي بودن و

معناداری ندارد( .)p=9/434همچنین نشان داد اختالف آماری

مصرف دخانیات اختالف معناداری ندارد .نتایج به تفضیل در

معناداری در مقاطع تحصیلي مختلف در اعتیاد به اینترنت وجود

جدول  6آمدهاست.

جدول  -1مقایسه نمره پرسشنامه  IATدر زیر مجموعههای ویژگيهای جمعیت شناختي
متغیر
جنسیت
وضعیت تأهل
بومي بودن
مصرف دخانیات

تعداد

میانگین

انحراف معیار

دختر

302

6/94

9/10

پسر

313

6/39

9/23

متأهل

41

3/06

9/23

مجرد

663

6/90

9/29

بومي

311

6/34

9/22

غیر بومي

306

6/96

9/11

دارد

196

6/92

9/29

ندارد

64

6/31

9/12

p-value
9/16
9/91
9/96
9/10

جهت بررسي اثر همزمان شاخصهای سن ،میانگین

افسردگي ،اضطراب و استرس و میانگین زمان استفاده از اینترنت

زمان استفاده از اینترنت و افسردگي ،اضطراب و استرس بر اعتیاد

رابطه معناداری با اعتیاد به اینترنت دارند .اطالعات جزئي تر در

به اینترنت (نمره بیش از  42و کمتر از آن) از رگرسیون

جدول  1آورده شدهاست.

لجستیک استفاده گردید .نتایج این تحلیل نشان داد متغیرهای
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جدول -1نتایج آزمون رگرسیون لجستیک برای پیش بیني نمره پرسشنامه IAT
بازه اطمینان  %01برای نسبت شانس

متغیر پیش بین

نسبت شانس

افسردگي

3/90

3 /9

اضطراب

3/90

9/06

3/63

استرس

3/91

9/01

3/30

9/612

سن

9/01

9/62

3/94

9/610

میانگین زمان استفاده روزانه از اینترنت (ساعت)

3/61

3/39

3/43

>9/993

p-value

کران پایین

کران باال
3/30

9/940
9/906

بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک ،متغیرهای

نور سمنان ( )61و مطالعهای که بر روی دانشجویان دانشگاه

افسردگي و میانگین زمان استفاده از اینترنت در مدل معني دار

علوم پزشكي کرمانشاه صورت گرفت ،همخواني دارد ( .)64اما

شدند .نسبت بخت افسردگي و میانگین زمان استفاده از اینترنت

با مطالعات جموالي 4و همكاران ( ،)61علوی و همكاران (،)62

در افراد دارای اعتیاد به اینترنت نسبت به افراد سالم به ترتیب

سیفي و همكاران ( ،)61غالمیان و همكاران ( )66و صلحي و

برابر  3/90و  3/61است.

همكاران ( )60همخواني ندارد .شاید بتوان کاهش روز افزون

بحث و نتیجه گیری

تبعیض جنسي در زمینههای آموزشي ،شغلي و دیگر زمینهها را از

این مطالعه به من ور بررسي رابطه اعتیاد به اینترنت و افسردگي،

دالیل آن ذکر کرد.

اضطراب و استرس در دانشكدههای دانشگاه علوم پزشكي مشهد

بین دانشجویان متأهل و مجرد در اعتیاد به اینترنت تفاوتي وجود

انجام گردید .که بر اساس آن در  %61/3دانشجویان رفتار اعتیاد

نداشت .که این یافته با مطالعه شهبازی راد و همكاران همخواني

به اینترنت مشاهده گردید.

دارد ()64؛ اما با مطالعه علوی همخواني ندارد ( .)62در توجیه

همچنین بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه رابطه معناداری بین

این مسئله ميتوان که در محدوده سني این پژوهش متأهلین در

افسردگي ،اضطراب ،استرس با نمره پرسشنامه اعتیاد به اینترنت

سالهای ابتدایي تأهل به سر ميبرند که تأثیر چنداني بر اعتیاد به

وجود دارد؛ که نتایج حاصل با مطالعهای که بر روی دانشجویان

اینترنت نداشتهاست.

دانشگاه اصفهان صورت گرفت همخواني داشت ( .)30همچنین

بین دانشجویان بومي و غیر بومي در اعتیاد به اینترنت تفاوت

سایكیا3

معناداری دیده نشد .این نتیجه با مطالعه شهبازی راد و همكاران

و همكاران ( ،)69یونس و همكاران و مطالعه گوئل 6و

همخواني دارد ( .)64شاید بتوان نزدیک شدن جامعه امروزی به

همخواني دارد .اما در مطالعه جاوایید 1و

ن ریه دهكده جهاني و برداشته شدن فاصلههای زماني و مكاني

همكاران با وجود رابطه معنادار بین اضطراب و استرس با اعتیاد

تحت تأثیر رسانهها وسایل ارتباط جمعي را از دالیل آن ذکر

به اینترنت ،بین افسردگي و اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری

کرد.

دیده نشد (.)66

همچنین بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه بین سن و اعتیاد به

بر اساس نتایج مطالعه ما بین دانشجویان دختر و پسر ،در اعتیاد به

اینترنت رابطه معني داری وجود دارد .به طوری که با افزایش

اینترنت تفاوت معنادار آماری وجود نداشت ،که این نتیجه با

سن ،اعتیاد به اینترنت کاهش یافت .این نتیجه با نتایج حاصل از

نتیجه حاصل از مطالعهای که بر روی دانشجویان دانشگاه پیام

مطالعه احمدی و همكاران ( )19و حاجي زاده میمندی ( )13و

با نتایج حاصل از مطالعه ادیتي جموال و همكاران (،)30
همكاران()63

همكاران همخواني دارد.
1

Saikia
goel
3
Javaeed
2

Jamwali

4
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بر اساس نتایج مطالعه ما بین اعتیاد به اینترنت و میانگین زمان

با توجه به نتایج تحقیق ،اعتیاد به اینترنت پدیدهای رو به

استفاده از اینترنت رابطه معناداری دیده شد .این نتیجه با

گسترش ،به ویژه در میان جوانان است و همچنین شانس باالی

مطالعات ویزشفر ( ،)16وحیدی فر و همكاران ( )11و حاجي

افراد با اختالل خفیف رواني در ابتال به اعتیاد به اینترنت لزوم

زاده میمندی و همكاران ( )13همخواني دارد .ممكن است

توجه بیشتر و تدوین اقدامات و برنامه ریزی در جهت پیشگیری

تصور گردد که براساس مقدار زمان سپری شده در اینترنت،

و درمان به موقع ،احساس ميگردد .لذا آموزش ،آگاه سازی و

اعتیاد به اینترنت تشخیص داده میشود .درصورتي که مقدار زمان

فرهنگ سازی مناسب به من ور استفاده بهینه از اینترنت

استفاده از اینترنت از مولفههای اعتیاد به آن نميباشد .چه بسا

راهكاری مفید برای این مهم ميباشد.

کاربری زمان زیادی را در اینترنت به سر برد اما معتاد به آن تلقي

تقدیر و تشکر

نشود.
مانند سایر پژوهشها این مطالعه نیز عاری از محدودیت نبود .از
جمله محدودیتهای این مطالعه ميتوان به مقطعاي و
خاوداظهاری بودن پرسشنامه ماورد بررسي اشاره کرد .به دلیل
محدودیتهای پرسشنامه  ،DASSپیشنهاد ميگردد در مطالعات
بعدی از پرسشنامههای تخصصي برای ارزیابي افسردگي،
استرس و اضطراب استفاده گردد.

مطالعه حاضر بخشي از پایان نامه کارشناسي ارشد خانم فاطمه
عسكریان در مقطع کارشناسي ارشد آمارزیستي ميباشد .این
مطالعه با حمایت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي
مشهد در قالب طرح تحقیقاتي شماره  013634و کد کمیته
اخالق IR.MUMS.REC.1398.054صورت گرفته است".
از تمامي دانشجویاني که در اجرای این پژوهش همكاری
داشتند ،تشكر و قدرداني ميشود.

فاطمه عسکریان و همكاران

 اضطراب و استرس، ارتباط اعتیاد به اینترنت با افسردگی-7891
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Abstract
Introduction: Today, the Internet is an integral part of students' daily lives.
Alongside the many benefits that are available on the Internet, its harmful
effects are particularly debated in the health field. Minor psychological
disorders such as depression, anxiety, and stress can affect people's daily
functioning of life. The purpose of this study was to investigate the
relationship between internet addiction and anxiety, stress, and depression in
Mashhad medical students.
Materials and Methods: A descriptive-analytical study was conducted on 329
medical science students of Mashhad University of Medical Sciences in the
second semester of the academic year 2018-2019. The students were
selected using stratified random sampling method. Data were collected using
two questionnaires of Young Internet Addiction Assessment Questionnaire
(IAT) and Depression, Anxiety and Stress Questionnaire (DASS-21(.
Results: The mean age of students was 22.72±4.01 years. The mean duration
of Internet use was 4.18±2.51 hours / day and the mean score of Depression
was 5.72±4.87 and Anxiety was 4.65±4.06 and Stress was 8±4.70 (from 21
score). The results of logistic regression showed that there is a significant
relationship between internet addiction and minor psychological disorders.
Conclusion: Due to the high prevalence of Internet use among students and
its association with minor psychological disorders, it seems essential that
relevant authorities, by cultivating, informing, and planning to leisure
optimization, resolve the problem of addiction Internet and thus reduce the
severity of mild mental disorders.
Key words: Internet Addiction, Anxiety, Depression, Stress, Student,
Mashhad University of Medical Sciences
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