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 95- 102، 1388، زمستان 1  ويژه نامه4، شماره12  سال                                                                                                                                 
 

تاثير وابستگي به اينترنت بر وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي  

  88 بهار اراك
 

  5عاطفه سعيدي ،4فرهاد قمري ،3نرگس محمد صالحي ،2 علي قضاوي،*1ابوالفضل محمد بيگي

  
  اراك، اراك، ايران پزشكي دانشگاه علوم گروه بهداشت عمومي، ، اپيدميولوژيمربي، دانشجوي دكترا -1

   ، گروه ايمني شناسي، دانشگاه علوم پزشكي اراك، اراك، ايرانني شناسي مربي، كارشناس ارشد  ايم- 2

  ، دانشگاه علوم پزشكي اراك، اراك، ايران كارشناس ارشد اپيدميولوژي-3

 ، اراك، ايرانزشكي اراكدانشگاه علوم پگروه بهداشت حرفه اي، كارشناس ارشد بهداشت حرفه اي،  مربي، -4

  ، اراك، ايرانومي ، دانشگاه علوم پزشكي اراكمكاردان بهداشت ع - 5

 17/5/88، تاريخ پذيرش 13/4/88تاريخ دريافت 

  چكيده

 كه به صورت استفاده نادرست از كامپيوتر و اطالعات باشد ميامروزه اعتياد به اينترنت يكي از مشكالت معمول  :مقدمه

 اين .شود  در دانشجويان معتاد به اينترنت انواع متفاوتي از مشكالت مرتبط با تحصيل ايجاد مي.شود مياينترنت تعريف 

 88پژوهش به منظور تعيين تاثير وابستگي به اينترنت بر وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك در سال 

  .انجام گرديد

 كه حـداقل يـك   88 در بهار پزشكي اراك علوم دانشگاه دانشجويان يتحليلي بر رو  -مقطعي در يك مطالعه: روش كار

. وارد مطالعـه شـدند   اتفـاقي  اي تناسـبي و   گيـري طبقـه   نمونـه  نفر با روش     426 ،ترم از كل دوره تحصيل را گذرانده بودند       

ها بـه كـامپيوتر بـا        ز ورود داده  مه استاندارد اعتياد به اينترنت يانگ انجام شد و پس ا          نا ها با استفاده از پرسش     آوري داده  جمع

  .ند مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت05/0داري   در سطح معنيSPSSنرم افزار 

ميانگين و انحراف معيار سني، معدل و نمره اعتياد به اينترنت آزمون يانگ شركت كنندگان به ترتيب برابر با : نتايج

وابستگي به اينترنت با تعداد واحدهاي افتاده، تعداد .  به دست آمد74/32±52/14 و 13/16±38/1 و 41/1±95/20

داري  هاي اخير ، ترم تحصيلي و مشروطي در طول دوره تحصيل ارتباط معني واحدهاي گذرانده، افت معدل كل در ترم

  ).p<05/0(اما با رشته، مقطع و دانشكده محل تحصيل مرتبط نبود). p>05/0(نشان داد

 وضعيت تحصيلي دانشجويان را دچار تزلزل نمايد و سبب كاهش تواند ميگي به اينترنت از آنجا كه وابست :نتيجه گيري

 .هاي مفيد دانشجويان ضروري است گردد تالش جهت جلوگيري از هدر رفتن فرصت معدل و افت تحصيلي آنها 

  اينترنت، دانشجويان، وضعيت تحصيلي اعتياد،: واژگان كليدي
  

  

  

  

  

  

  ، گروه بهداشت عمومي دانشكده پيراپزشكيدانشگاه علوم پزشكي ارك، ان بسيج، ميد، اراك:نويسنده مسئول*

Email: amohamadbeigi@yahoo.com 
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  مقدمه

وري اطالعات امكانات فراواني در آفن 

 اقتصادي ايجاد نموده است كه -  اجتماعي- هاي علمي  عرصه

محسوب  آن هاي مهم دسترسي به اينترنت از شاخص

 يك سيستم عظيم و جهاني متشكل از  اينترنت)1(رددگ مي

ترين ابزارهاي   اطالعات و رايانه است و يكي از مهم،انسان

 و )3، 2(رود  در عصراطالعات به شمار ميها يافتهدسترسي به 

هاي مختلف از جمله پست  در حال حاضر به شكل

 ، صفحه خانگي درسي،هاي علمي  تبادل مقاله،الكترونيكي

 الكترونيكي وغيره در وزشآماتصال به پايگاه وب 

 .)3(شود هاي علمي و دانشگاهي استفاده مي محيط

ي آموزشها و محيط  استفاده از اينترنت در دانشگاه

ها و موسسات پژوهشي در ايجاد زير  سبب شده تا دانشگاه

هاي درون سازماني و  هاي اطالع رساني و ايجاد شبكه ساخت

 .)4(گام باشند يشاتصال به شبكه جهاني در ايران و جهان پ

ها براي   امروزه روشي عادي و معمول در دانشگاهاين روش

انجام امور ناشناخته است و دستيابي سريع و راحت به 

وردها آچنين براساس بر  هم.اطالعات را فراهم كرده است

 حدود يك ميليارد و نيم نفر از اينترنت 2001در سال 

  . )5(كردند استفاده مي

اي است  نت موضوع جالب و تازهوابستگي به اينتر

هاي اخير به عنوان اعتياد رفتار محور مورد  كه كه در سال

 و اينترنت كمترين رايانه هرچند .)4(توجه قرار گرفته است

توان ادعا كرد كه اينترنت  منبع مورد استفاده هستند ولي مي

به عنوان ابزاري براي هر فرد ودرهر رشته تخصصي است 

سازد تا درتمام دنيا با همكاران خود ارتباط  كه اورا قادر مي

  .)6(برقرار كرده و به تبادل اطالعات بپردازد

 كاربران براي معتاد واژه است كه معتقد يانگ

 به اعتياد هاي نشانه زيرا شود، مي گرفته كار به هم اينترنت

 و الكل به اعتياد در كه دارد را هايي همان ويژگي اينترنت

 با اغلب اينترنت به شديد معتادين .)7(دشو مي ديده سيگار

 هاي بازي كارتون، فيلم، موسيقي، از اينترنت به اتصال

 استفاده اينترنتي و گفتگوي اجتماعي هاي سايت اي، هرايان

 از اتصال در موقع طبيعي كاربران كه حالي در كنند، مي

 يآموزشهاي  سايت و كردن خريد، رزرو رويدادها، اخبار،

به  معتادين چنين هم. كنند مي جويي بهره دانشگاهي و

 بسته هاي مكان در و هدفمند غير صورت به آن از اينترنت

 .)8(دنماين مي استفاده و خصوصي

 سال در 15- 19اعتياد به اينترنت در گروه سني

 بين .است هاي سني بيشتر و چندين برابر مقايسه با ساير گروه

ن و آخود و ابعاد اعتياد به اينترنت و احساس بيگانگي از 

هاي شخصيتي درون گرا و داراي  چنين با ويژگي هم

 در كاربران .شود رفتارهاي احساسي ارتباط واضحي ديده مي

جويي از گفتگوي اينترنتي سه برابر كاربران  معتاد شديد بهره

است وهر چه از حالت طبيعي اعتياد در كاربران پيش 

زي و گفتگوي  با، موسيقي،رويم بهره جويي از فيلم مي

 يك اينترنت امروزه به هر حال .)5(شود اينترنتي بيشتر مي

 رود مي شمار به كشورها مردم از بسياري براي حياتي وسيله

  .)8(آورند مي دست به قيمتي ذي طريق اطالعات اين از و

كيفيت  و كميت مي دهند نشان ها پژوهش

 و مدت با كاربران از گروه اين در اينترنت از استفاده

 رايانه از استفاده در آنها مهارت و اينترنت از شدت استفاده

ها و از  بايد در نظر داشت كه دانشگاه. )10، 9(باشد مرتبط مي

 از اي ظهمالح قابل گروه پزشكي علوم هاي دانشگاهجمله 

 اين .)12، 11(دهند مي تشكيل را اينترنت استفاده كنندگان

 اعتماد مورد منبع يك را اينترنت از كاربران، گروه

 ي احرفه و شخصي اهداف براي را آن  و)13، 12(دانند مي

 و اين وجود با. )15، 14(دهند  قرار مي استفاده مورد خود

 مشكالت اينترنت فراوان، هاي قابليت و رغم امتيازها علي

 اطالعات، انفجار و سازي انبوه را از جمله بسياري جدي

 نماندن رمانهمح و ناهنجار مطالب تصويرها و ارائه

 كرده  ايجادهاي خصوصي  از طريق چت روم)8(اطالعات

  .)16(است

هاي علوم پزشكي هر ساله ميلياردها تومان  دانشگاه

هاي پزشكي  صرف خريد مقاالت تمام متن و ساير مجموعه

نمايند و اين در حالي است كه استفاده از آنان در مراكز  مي

جويان نيز كمتر از ين بوده و در بين دانشيعلمي بسيار پا

كه مقدار متوسط هزينه براي هر   به طوريباشد مياساتيد 
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 دالر برآورد شده 30 تا 1مقاله تمام متن خارجي بين 

اما عدم استفاده صحيح از اينترنت و جستجوهاي . )17(است

برنامه نه تنها  هدف و بي كنجكاوانه دانشجويان به صورت بي

كند بلكه  در دانشگاه دور ميآنها را از رسالت اصلي اينترنت 

به دليل ايجاد نوعي اعتياد به اينترنت و صرف بيشترين زمان 

 تاثير منفي بر عملكرد تواند مياوقات فراغت دانشجويان، 

بدين منظور مطالعه حاضر با . تحصيلي دانشجويان داشته باشد

هدف تعيين تاثير وابستگي به اينترنت بروضعيت تحصيلي و 

  . و منفي آن طراحي و اجرا گرديدپيامدهاي مثبت
 

  روش كار

تحليلـي   مقطعـي  مطالعـه  يـك  پـژوهش حاضـر  

(cross sectional) دانـشگاه  دانشجويان بر رويكه  است 

گذرانـدن حـداقل    .انجام شد 88در بهار پزشكي اراك  علوم

يك ترم از كل دوره تحصيل در دانشگاه، اشتغال به تحـصيل   

بـه مطالعـه از شـرايط       در ترم جـاري و رضـايت جهـت ورود           

اي و  گيري بـه صـورت دو مرحلـه    نمونه.  بودپژوهشورود به  

ــه  ــاس روش طبق ــبي و  براس  (Haphazard)اتفــاقي اي تناس

انجام شد تا تمام دانـشجويان از هـر رشـته و مقطـع تحـصيلي                

به اين ترتيـب كـه     .شانس قرار گرفتن در نمونه را داشته باشند       

تعـداد الزم   ن هـر دانـشكده   ابتدا براساس تعداد كل دانشجويا    

گيـري اتفـاقي    براي نمونه مشخص شد و سپس براساس نمونه      

  . وارد مطالعه شدندافراد واجد شرايط

محاسبه حجم نمونه با استفاده از فرمول محاسبه 

حجم نمونه براي مطالعات شيوع و با در نظر گرفتن ميزان 

با شيوع در ساير مطالعات در جامعه دانشجويي حداقل برابر 

 426ورد گرديد كه جهت افزايش دقت مطالعه آ نفر بر361

جامعه آماري اين مطالعه كليه . نفر وارد مطالعه گرديد

دانشجويان مشغول به تحصيل خوابگاهي و غير خوابگاهي 

باشند كه در هنگام  در دانشگاه علوم پزشكي اراك مي

ها جزء دانشجويان اين دانشگاه محسوب  آوري داده جمع

بنابراين براساس ليست اسامي دانشجويان واجد . شوند

شرايط، در هر مقطع تحصيلي، متناسب با حجم نمونه تعداد 

 نمونه الزم انتخاب گرديد و پس از مراجعه به آنان بر مبناي

  .دشدن، در صورت رضايت وارد مطالعه در دسترس

 نامه ساختار ها با استفاده از پرسش آوري داده جمع

بخش اول شامل متغيرهاي . نجام گرفتيافته سه قسمتي ا

 ترم و رشته  دموگرافيك دانشجو از قبيل سن، جنس،

تحصيلي، ميزان مهارت در استفاده از اينترنت و رايانه، 

هاي مختلف و هدف از جستجوي اينترنتي  استفاده از سايت

رهاي مرتبط با يبخش دوم شامل متغ. گنجانده شده بود... و 

ان از جمله معدل، تعداد وضعيت تحصيلي دانشجوي

واحدهاي گذرانده شده، داشتن مشروطي يا واحدهاي افتاده 

نامه از بررسي  متغيرهاي اين دو قسمت پرسشاست كه ... و 

نسخه بخش سوم شامل . متون مختلف استخراج شده است

نامه استاندارد و پاياي سنجش  اعتياد به  فارسي پرسش

 و مطالعه درگاهي نتايج بودكه براساس اينترنت يانگ 

ضريب پايايي مساوي با (خوبي  پايايي و عتبارااز  رضوي

 نامه  پرسشاين. )4( برخوردار بوده است در ايران)88/0

ليكرت  تايي 5 مقياس مبناي بر سؤال 20 بر تعداد مبتني

 از يك هر درخصوص پاسخگويان آن دركه است 

 آن رتفسي و بندي نمره شده بر مبناي طريقه مطرح سؤاالت

 5تا1 اعداد از يكي نامه، پرسش راهنماي از استفاده با

 3 نمره=،گاهگاهي2نمره= ندرت به ،1نمره   =هرگز(

 عنوان معيار به را )5نمره= هميشه و نمره 4 نمره= ،اغلب

 تعيين از پس و نمودند انتخاب خود حالت با سازگاري

 نامه و مطالعات قبلي نهايي، براساس استاندارد پرسش نمره

 سه به مطالعه مورد كاربران وضعيت از صفر تا صد،) 4(

  و50- 79=خفيف  ، وابستگي21كمتر از = عادي (سطح

  .گردد تقسيم مي ) 80- 100=شديد  وابستگي

 و كدبندي اطالعات ها، آوري داده پس از جمع

 گرديد و با استفاده از SPSSآماري  افزار وارد نرم

 .تحليل قرار گرفتتي مورد آزمون  و دو كاي هاي آزمون

 .گرفته شد درنظر  05/0ها  آزمون داري سطح معني

  نتايج 

 معدل ، 95/20±41/1 دانشجويانميانگين سني 

 و ميانگين تعداد واحدهاي گذرانده آنها 13/16±38/1آنها 

واحد و ميانگين نمره اعتياد به اينترنت آزمون  33±7/59

هاي  يژگياز نظر و.  به دست آمد74/32±52/14بانك آنها 
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 162 (درصد 1/35دختر و )  نفر300 (درصد9/64جمعيتي 

از )  نفر354 (درصد 6/76چنين  هم. پسر بودند) نفر

دانشجويان خوابگاهي و مابقي در منزل شخصي خود و يا 

در )  نفر134 (درصد 5/29. كردند والدين زندگي مي

هاي  در رشته)  نفر174 (درصد 5/44هاي بهداشت،  رشته

در رشته پزشكي و )  نفر80 (درصد 6/17و مامايي، پرستاري 

هاي پيراپزشكي مشغول به  در رشته)  نفر38 (درصد 4/8

 درصد 8/14چنين از نظر محل تحصيل  هم. تحصيل بودند

در )  نفر162 (درصد 2/35 دانشكده پزشكي، رد)  نفر68(

در دانشكده )  نفر230 (درصد 50دانشكده پيراپزشكي و 

  .ي مشغول به تحصيل بودندپرستاري و ماماي

)  نفر14 (درصد 3از كل دانشجويان مورد مطالعه 

سابقه انجام )  نفر124 (درصد2/27سابقه مشروطي داشتند و 

چنين از كل  هم. هاي پژوهشي را ذكر كرده بودند فعاليت

 در 16معدل كل كمتر از )  نفر191 (درصد9/44دانشجويان 

ه عنوان دانشجويان هاي گذشته كسب كرده بودند كه ب ترم

  .ناموفق و بقيه به عنوان دانشجويان موفق مشخص شدند

دانشجويان بيشتراز موتورهاي جستجوي گوگل 

) درصد10(و ياهو ) درصد6/13 (پابمد، ) درصد4/62(

جهت كارهاي اينترنتي و جستجوي مقاالت استفاده 

 درصد4/48از كل شركت كنندگان در مطالعه . اند كرده مي

 هدف از جستجوي اينترنتي را تحقيق جهت ) نفر208(

 درصد1/9سرگرمي، )  نفر88 (درصد19الت، اجستجوي مق

 28 (درصد 5/6 ،چك كردن پست الكترونيك)  نفر42(

 2/5گاهي از اخبار سياسي، ورزشي و فرهنگي و آ) نفر

  .دوست يابي ذكر كرده بودند)  نفر24 (درصد

ه دهد ك نشان مي 1نتايج ارائه شده در جدول 

داشتن كامپيوتر شخصي، استفاده از پست الكترونيك و 

استفاده از تاالر گفتگو از عوامل موثر بر وابستگي به اينترنت 

داري با اعتياد به اينترنت رابطه  بوده و به شكل معني

 اما داشتن فعاليت پژوهشي از جمله مقاله و ،)p>05/0(دارند

ه اينترنت نشان داري با اعتياد ب يا طرح پژوهشي رابطه معني

  .)p<05/0(نداد 

چنين نتايج نشان داد كه اعتياد به اينترنت با  هم

 و ساعت كار با رايانهتعداد واحد افتاده، ساعت كار با 

اينترنت، معدل، ترم تحصيلي، مشروطي، سن استفاده از 

 تعداد اينترنت براي اولين بار، نمره اعتياد به اينترنت يانگ

استفاده از موتورهاي  گذرانده و واحدهاي ،واحد افتاده

داري دارد اما با رشته، دانشكده، و مقطع  جستجو رابطه معني

 2جداول (داري نشان نداد  تحصيلي دانشجويان رابطه معني

 .)3و
 در  مقايسه ميانگين عوامل موثر بر وابستگي به اينترنت.1جدول 

  1388دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك 

دانشجويان   

  تعداديعاد

  )درصد( 

دانشجويان 

وابسته به 

  تعداداينترنت

  )درصد(

P  

 جنسيت

  )مونث ( 

279) 7/67 (  21)42(  
001/0<  

 20باالي (سن 

  )سال

231) 58 (  31)62(  
353/0  

داشتن كامپيوتر 

  )بلي( شخصي

271)9/71(  27) 4/57 (  
033/0  

استفاده از پست 

  )بلي (الكترونيك

)5/48(195  37) 74 (  
001/0<  

استفاده از تاالر 

  )خير(گفتگو 

314)7/77(  28) 56 (  
001/0<  

داشتن فعاليت 

به پژوهشي 

مقاله يا صورت 

  )خير(طرح

298)4/73(  34)68(  257/0  

ارتباط وابستگي به اينترنت با برخي ويژگيهاي كمي تحصيلي . 2جدول

  1388 دانشگاه علوم پزشكي اراك دانشجويان

دانشجويان   

 عادي

ف انحرا(ميانگين

  )معيار

دانشجويان 

وابسته به 

 اينترنت

انحراف (ميانگين

  )معيار

p 

  012/0  )33/6(56/8  )79/3(29/4  تعداد واحد افتاده

سن استفاده از 

  اينترنت

8/16)38/2(  51/15)74/2(  001/0  

نمره اعتياد به 

  اينترنت يانگ

38/28)55/6(  52/68)47/14(  001/0<  

واحدهاي 

  گذرانده

61/61)12/33(  45)32/29(  002/0  

ساعت كار با 

  امپيوترك

27/4)67/3(  33/7)31/4(  001/0<  

ساعت كار با 

  اينترنت

07/3)25/3(  5/5)19/4(  001/0<  
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  ارتباط وابستگي به اينترنت با برخي ويژگيهاي كيفي .3 جدول

  1388 دانشگاه علوم پزشكي اراك تحصيلي دانشجويان

دانشجويان   

 تعداد عادي

  )درصد(

دانشجويان 

 بسته به اينترنتوا

  )درصد( تعداد 

p  

 16معدل باالتر از 

  )دارد(

217)7/57(  17)7/34 (  002/0  

 مقطع تحصيلي

  )كارشناسي(

201)8/48 (  23)46(  603/0  

 رشته تحصيلي

  )پرستاري(

184)5/45 (  18)36 (  190/0  

  539/0  ) 46(23  ) 5/50(207  )پيراپزشكي(دانشكده

  016/0  ) 4/67(31  ) 6/45(185  )3 و 2(ترم تحصيلي

  012/0  ) 90(45  )8/97(401  )ندارد(مشروطي

 واحدهاي گذرانده

  ) واحد50بيش از (

157)7/54 (  11)7/29 (  03/0  

استفاده از موتورهاي 

  )Google(جستجو

253)5/64 (  23)46 (  001/0<  

 

  بحث 

براساس نتايج مطالعه حاضر مشخص شد كه 

تاده در طول دوره وابستگي به اينترنت با تعداد واحدهاي اف

تحصيل، تعداد واحدهاي گذرانده، كم شدن معدل كل در 

هاي اخير، واحدهاي گذرانده در طول تحصيل، ترم  ترم

داري دارد به طوري كه در  تحصيلي و مشروطي ارتباط معني

 چرا ،كل سبب افت وضعيت تحصيلي دانشجويان مي گردد

 و رايانه از كه وابستگي به اينترنت و افزايش ساعات استفاده

 ،گونه كه در نتايج اين مطالعه نيز مشخص شد  همان،اينترنت

گردد كه در خوابگاه و يا  بيشتر در دانشجوياني ايجاد مي

 شخصي دسترسي دارند و از پست الكترونيكي رايانهمنزل به 

  .نمايند و تاالر گفتگو بيشتر استفاده مي

نتايج مطالعات اندكي كه در خصوص وابستگي به 

ينترنت در جوامع دانشگاهي انجام شده است نيز با نتايج ا

اي كه  به عنوان مثال در مطالعه. مطالعه حاضر نزديك است

 و همكاران در دانشجويان دانشگاه ويرجينيا فورتسونتوسط 

كه بين دختران و پسران در گرديد مشخص انجام شد 

در ا  ام.)18(ميانگين استفاده از اينترنت اختالفي وجود ندارد

 سي هاندر مطالعه  و )19( و همكاران در چيندنگمطالعه 

  .داري ديده شد بين دو جنس اختالف معني )20(در تركيه

اي با هدف  زارع و همكاران در مطالعهچنين  هم

نحوه استفاده پزشكان از اينترنت نشان دادند كه بين داشتن 

ط آماري ارتبا  و دفعات استفاده از اينترنت از نظررايانه

نتايج مشابهي نيز در مطالعه . )21(داري مشاهده شد معني

چنين نشان دادند كه  هم. برادران و همكاران به دست آمد

ميزان استفاده از اينترنت  ساعات كار با رايانه بابين 

مطالعه حاضر ارتباط  .داري وجود دارد همبستگي معني

بين وابستگي به اينترنت و رشته و مقطع را داري  معني

اما در مطالعه . تحصيلي و دانشكده محل تحصيل نشان نداد

 تحصيلي با بين رشته تحصيلي و مقطعبرادران و همكاران 

 .داري وجود داشت ميزان استفاده از اينترنت همبستگي معني

دانشجويان مقطع دكتري استفاده  عالوه بر آن نشان دادند كه

  .)22(اند  تهاينترنت نسبت به ساير دانشجويان داش بيشتري از

 درصد 58 دريافت خود تحقيقات در نگ نيزاي

در  اينترنت حد از زياد استفاده از پس آموزان دانش

ه ب آنها نمرات و شدند افت دچار خود مطالعه هاي عادت

 اين دانش هاي غيبت ميزان و كاهش اي قابل مالحظه طور

 اين اينترنت هاي شايستگي چه اگر. يافت افزايش آموزان

 قرارداده يآموزش ايده آل وسيله يك عنوانه با ر ابزار

 اغلب خالقانه، فعاليت انجام جايه ب دانش آموزان اما است،

 دوستان هاي سرويس گپ، هاي اقات نامربوط، هاي سايت در

  .)23(پردازند مي گذار و گشت به بازي افزارهاي نرم و اي نامه

 بيش استفادهاند كه  داده نشان تحقيقات چنين هم

 را دانشجويان دانشگاه، اينترنت خطوط از وقت دير تا حد زا

 تحصيلي مشكالت و اينترنت از استفاده نامناسب خطرات با

 است ساخته مواجه درسي هاي برنامه در عدم مشاركت و

 اين بين اينترنتي اعتياد تشديد باعث امر تدريج همين به كه

  .)24(گردد مي افراد

افراد  بر روياي   در مطالعهرضويدرگاهي و 

 غرب تهران  نشان دادند كه در كاربران معتاد بهره 2منطقه 

شود و با داشتن رايانه  جويي از گفتگوي اينترنتي بيشتر مي

داري نشان داد كه مشابه نتايج  شخصي نيز ارتباط معني

 ذكر است كه در مطالعه قابل. )4(حاصله در اين بررسي است

ه تحصيلي، تعداد آثار علمي و ايشان اعتياد به اينترنت با رشت
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داري نشان داده بود كه با  ميزان فعاليت پژوهشي ارتباط معني

گونه تناقضات  علت اين. خواني ندارد نتايج مطالعه حاضر هم

را مي توان به اين امر منتسب دانست كه مطالعه درگاهي و 

 بر روي تمام مردم ساكن غرب تهران انجام گرفته رضوي

  .حجم نمونه باالتري را هم شامل بوده استاست و به نسبت 

ترين اهداف استفاده از اينترنت در شركت  مهم

كنندگان اين مطالعه به ترتيب تحقيق جهت جستجوي 

گاهي آ، سرگرمي، چك كردن پست الكترونيك، مقاالت

 دوست يابي از اخبار سياسي، ورزشي و فرهنگي و  نهايتاً

 و همكاران در يونان سيوموساي  اما در مطالعه. بوده است

هاي آن الين و سرگرمي و در  بيشترين استفاده آنها از بازي

  .)27(بودندهاي خبري و اطالعاتي  بعدي سرويس رتبه

گردد  براساس نتايج مطالعه حاضر پيشنهاد مي

ت علمي دانشگاه أمطالعه مشابهي نيز بر روي اعضاي هي

ر ميزان براساس ميزان وابستگي به اينترنت و تاثير آن ب

ي و پژوهشي آنها در سطح دانشگاه آموزشهاي  فعاليت

  .صورت پذيرد

  

  نتيجه گيري

 وضعيت تواند ميآنجا كه وابستگي به اينترنت از 

تحصيلي دانشجويان را دچار تزلزل نمايد و سبب كاهش 

چنين عالوه بر اثرات  معدل و افت تحصيلي آنها گردد و هم

هاي  اي در حيطه هي، مضرات مخرب و تهديد كنندآموزش

اجتماعي براي آنها ايجاد نمايد، دانشگاه بايد تالش نمايد تا 

هايي مناسب جهت تامين نيازهاي فرهنگي و  با ايجاد زمينه

پركردن مناسب اوقات فراغت دانشجويان، تالش نمايد تا 

تنها در اموري چون بررسي مقاالت علمي و استفاده از 

ترنت نياز داشته باشند و از هاي خبري و فرهنگي به اين سايت

هاي بيهوده به منظور  هاي مفيد با گشت هدر رفتن فرصت

سرگرمي، بازي كامپيوتري و دوست يابي اينترنتي جلوگيري 

  .نمايد

  

  

  

  تشكر و قدرداني

از همكاري معاونت پژوهشي دانشگاه علوم 

هاي مالي اين طرح را با شماره  پزشكي اراك كه هزينه

  .نمائيم  صميمانه تشكر مي،د متقبل ش340مصوب 
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Abstract 

 

Background: Now a day, internet addiction is a common problem that defines as abuse in 
computer and online information. In addicted students to internet may develop many types of problem 

in education. This research was designed to determine the effect of internet addiction on educational 
status of Arak university of medical sciences students, spring 2009 

Materials and Methods: This analytical cross-sectional study was conducted on 426 Arak 

medical university students passing at least one term of his/her course in spring 2009. A Yang standard 

internet addiction questionnaire applied for data gathering and after data entry was analyzed in 0.05 
significant levels. 

Results: Mean and standard deviation of age, average of scores and Yang internet addiction 

score were as 20.95±1.41, 16.13±1.38 and 32.74±14.52, respectively. Internet addiction associated 

with number of failed and passed total, average decline in recent terms, educational term and obtaining 

average score under 12 (p<0.05). But didn’t associate with course, educational level and faculty of 

education (p>0.05). 
Conclusion: Since internet addiction can affected the educational status inversely, and reduces 

average score and educational subsidence, endeavor for beneficial opportunities prevention is 

essential. 

Keywords: Addiction, Internet, Students, Educational status 
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