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 انیدر دانشجو یخواب یو ب یاضطراب، استرس، افسردگو ارتباط آن با  نترنتیبه ا ادیاعت 

 ییو ماما یپرستار
 

 *2انیصادق مهینع ،1یرضا نور

 
 5/11/55 :دریافت مقاله              11/2/59 :شدهصالح دریافت مقاله ا             15/2/59 :پذیرش مقاله 

 
  چکیده

 

لذا پژووه  اارژر    ؛گذاردیم ریثأافراد ت یاست که بر سالمت روان یتکنولوژ شرفتیاز مشکالت همراه با پ یکی نترنتیبه ا ادیاعت :مقدمه

دانشژااه ززاد   ییو مامژا  یپرسژتار  انیو اسژتر  در دانشژ و   یارژررا،، افرژردگ   ،یخوابیو ب نترنتیبه ا ادیاعت نیارتباط ب یبررس باهدف
 ان ام شد. 1955ل سا دروااد ب نورد  یاسالم

وااد ب نورد کژه بژا    یدانشااه ززاد اسالم ییو ماما یپرستار انینفر از دانش و 252 یبر رو یلیتحل -یفیمرالعه توص نیا :بررسی روش

و  یخژواب یبژ  انژ،، ی نترنژت یبژه ا  ادیژ اعت یهژا انتخا، شده بودند، ان ام شژد. از پرسشژنامه   یتصادف- یاطبقه یریگاستفاده از روش نمونه
 انسیژ وار ایزنژال  یلژ یو ززمژون تحل  19نرژخه   SPSSافژاار  ها با استفاده از نژرم استفاده شد. داده استر و  یپرسشنامه ارررا،، افرردگ

 شدند. لیوتحلهیت ا طرفهکی

در  نترنژت یا بژه  ادیژ نمژره اعت  نیانایژ بودنژد. م  یرشژته پرسژتار   یها دانشژ و درصد از زن 2/59دختر و  انیدرصد از دانش و 69 ها:یافته

 یخژواب یو بژ  ینمژره ارژررا،، اسژتر ، افرژردگ     نیانایم نیداشتند. همچن نترنتیبه ا ادیها اعتدرصد از زن 6/9بود و  11/91 انیدانش و
 ، ارررا،، اسژتر  یرهایبا متغ نترنتیبه ا ادیاعت نیب یداریبود. ارتباط معن 59/11و  12/16، 96/29، 51/12برابر با  بیبه ترت انیدانش و
 (.P˂221/2شد ) دهید یخوابیو ب یافرردگ

ارژررا،، اسژتر  و    ،یدار زن بژا افرژردگ  یو ارتبژاط معنژ   انیدانشژ و  نیدر ب نترنتیبه ا ادیاعت وعیبا توجه به ش :یریگجهیو نت بحث

 ان ام شود. یمشکل بهداشت نیاز ا یریشایپ منظوربهالزم  یهایایربرنامه دیها، بادر زن یخوابیب

 

 یخوابیب ،یارررا،، استر ، افرردگ نترنت،یبه ا ادیاعت :یدیکل گانواژ

 
:مجله . ییو ماما یپرستار انیدر دانشجو یخوابیبو  یو ارتباط آن با اضطراب، استرس، افسردگ نترنتیبه ا ادیاعت .مهینعانیصادق ،رضا ینور ارجاع

 .51-57(: 1)9؛ 1931 سالمت محور هایپژوهش
 

 بجنورد، ایران.واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسالمی،  ،یگروه پرستار ،. کارشناس ارشد1

 .رانیواحد بجنورد، بجنورد، ا ،یدانشگاه ازاد اسالم ،ییگروه ماما ،یدانشجو کارشناس. 2
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 یخوابیو ب یو ارتباط آن با اضطراب، استرس، افسردگ نترنتیبه ا ادیاعت

 مقدمه

 نیتتر شترتته یو پ نیتتر از قابل دستتر   یکی نترنتیا

تتوان  یآن م لهیاست که به وس یارتباط یهایتکنولوژ

(. 1،2) اتتت یدست  یاز منابع اطالعات یبه انواع متنوع

 اتتته ی شیاتزا یابه صورت گسترده تنترنیاستفاده از ا

 5/2از  شیکه تعداد کاربران تعتا  بت   یااست به گونه

باشتند. بتا وجتود    یجهتان مت   راستر نفتر در س  اردیلیم

 یاستفاده نادرست و اتراطت  نترنت،یمثبت ا یکاربردها

بتر ستالمت کتاربران     یتواند اثرات خطرنتاک یاز آن م

رض و عتتوا نیتتتراز مهتت  یکتتی(. 4،3) داشتتته باشتتد

بته آن استت کته     ادیت اعت نترنتت، یامشکالت همراه با 

بته   ادی(. اعت5) مطرح شد Gonzalezبار توسط  نیاول

 مارگونته یازحد، نتامعوو  و ب  شیبه استفاده ب نترنت،یا

 پزشتتکیروان نجمن(. ا6) شتتودیگفتتته متت نترنتتتیاز ا

 ینترنتاز ا دهستفاا یلگورا ا ینترنتا به دعتیاا ،مریکاآ

 تحاال باو  هشد دیعملکر  تالخا موجب که

همتتراه  دوماهتتهدوره  کیتت  طودر  نیدرو ناخوشایند

آن هفتت متال     تشخیص ایبرو  دهکر تعریفباشد، 

در طتو  دو متاه(     اریت )حداقل سه مع ارائه کرده است

از  بیش ینترنتاز ا دهستفاا نماز  ،تر ئتتت عال ،تحمل

 تمایل ،نجامدا  طو بهدارد  قصد ابتددر ا دتر که نچهآ

 ایبر توجه قابل قتو فصر ر،تتار  کنتر ایبر اوممد

 ،جتماعیا یهاتعالیت کاهش ،ینترنتا با مرتبط رموا

و  ینترنتاز ا دهستفاا ثردر ا تفریحیو  شغلی

 منفی رثااز آ گاهیآ دجوو با دهستفاا اومتد ،درنهایتتتت

بر سالمت و بهداشتت روان   نترنتیبه ا ادی(. اعت7) آن

و اختتال    یو منجتر بته نتاراحت    گتاارد یم یمنف ریثأت

 ادیت معتود استت کته اعت   ی(. غفار7-9) شودیم ینیبال

 ،یاضتطرا،، اتستردگ   ونهمچت  یبا عالئم نترنتیبه ا

روابتط   گسیختگیازه و  یاختالالت عاطف ،یقراریب

از  یاریدر بست  نی(. همچنت 11) همراه استت  یاجتماع

بتا   نترنتت یبته ا  ادیاعت نیمطالعات نشان داده شده که ب

(. در 11-14) مثبتتت وجتتود دارد یارابطتته یاتستتردگ

و  یشده کته اضتطرا،، اتستردگ    انیب گرید یامطالعه

 نترنتت یمعتتاد بته ا   انیدر دانشتجو  یستمان اختال  ج

 جی(. نتتا 13) باشدیم شتریب انیدانشجو رینسبت به سا

از آن بود که  یحاک زی( ن12) و همکاران یمطالعه علو

 یسوا ، اضطرا، و اتسردگو ،یمارانگاریخود ب نیب

 وجود دارد. یداریارتباط معن نترنتیبه ا ادیبا اعت

بتا کمبتود ختوا،،     نترنتت یاز ا ازحتد بتیش  استفاده  

 باشتد یمرتبط مت  یو مشکالت سالمت یاختالالت خلو

از  یبرختت جیبتتر استتا  نتتتا  نی(. همچنتت14،15،16)

ماننتتد  یآموزشتت یهتتاطیمطالعتتات انجتتام شتتده، محتت

 نترنتت یبته ا  ادیت اعت یمناستب بترا   یطیها محدانشگاه

در  نترنتتتیبتته ا ادیتتاعت وعیشتت زانیتتباشتتند و میمتت

(. در 17) باشتد یکاربران مت  ریاز سا شتریب انیانشجود

 نترنتت یبا توجه به رشد روزاتزون استتفاده از ا  جه،ینت

توانتد بتر   یکه مت  یریثأت تیو اهم انیدانشجو نیدر ب

 که نیو ا آنان داشته باشد یلیسالمت و عملکرد تحص

دانشتگاه آزاد انجتام    انیمشتابه در دانشتجو   یامطالعه

ارتبتاط   یحاضر با هتدف بررست   عهنشده بود، لاا مطال

 یاضطرا،، اتسردگ ،یخوابیبا ب نترنتیبه ا ادیاعت نیب

دانشتگاه   ییو مامتا  یپرستار انیو استر  در دانشجو

 انجام شد. 1495واحد بجنورد در سا   یآزاد اسالم

 

 یروش بررس

بتود کته    یلت یتحل -یفیتوصت  یامطالعه حاضر، مطالعه

-95 یلیدوم سا  تحصت  مسا یدر ن یموطع صورتبه

 انیدانشتجو  هیت را کل یانجام شد. جامعته آمتار   1493

واحد بجنورد  یدانشگاه آزاد اسالم ییو ماما یپرستار

هتتا بتته رو  نفتتر از آن 251دادنتتد. تعتتداد  لیتشتتک

وارد مطالعته   وختا،  انت یتصادت -یاطبوه یریگنمونه
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                                                                                                                       و همکاری رضا نور
 یخواب یو ب یاضطراب، استرس، افسردگو ارتباط آن با  نترنتیبه ا ادیاعت

 

داده شتد کته اطالعتات     نانیاطم انیشدند. به دانشجو

 تیآگاهانه رضتا  تیمحرمانه خواهند ماند. سپس رضا

 اخا شد. انیاز دانشجو

 یهتتااطالعتتات از پرسشتتنامه یمنظتتور گتتردآور بتته  

 Internet) انتت ی نترنتتتیبتته ا ادیتتاستتتاندارد اعت

Addiction TestIAT:  ی(، استتتاندارد اتستتردگ، 

 DASS21: The Depressionاضطرا، و استر  )

Anxiety Stress Scale  و پرسشتتنامه شتتاخص )

 ISI: Insomnia Severity) یختتوابیشتتدت بتت

Index)   در  یاالتؤستت زیتتاستتتفاده شتتد. در ابتتتدا ن

 ت،یجنست  ریت نظ کیت دموگرات یهتا یژگت یخصوص و

 طرح شد. یلیهل و رشته تحصأت تیوضع

 یاپرسشتتنامه انتت ،ی تنترنت یبتته ا ادیتتاعت پرسشتنامه   

االت ؤبته ست   یازدهیا  بود. امتؤس 21استاندارد شامل 

بود. دامنه نمترات از   کرتیل ییتاپنج ا یبر اسا  مو

 نیت بود که بر اسا  نمره کستب شتده از ا   111تا  21

بته   ادیت از سته گتروه عتدم اعت    یکت یآزمون، اتتراد در  

-79) نترنتت یبه ا ادیاعت(، در معرض 21-39) نترنتیا

( قتترار گرتتنتتد. 01-111) نترنتتتیبتته ا ادیتت( و اعت51

 رانیت پرسشتنامه در ا  نیا ینسخه تارس ییایو پا ییروا

 (.10) قرار گرتته است دییأمورد ت

، اضتطرا، و  یاتستردگ  ا یت استاندارد مو پرسشنامه  

و  یاضطرا،، اتستردگ  زانیم یاستر  به منظور بررس

 ا  بتود کته هتر   ؤست  21 یشده و دارا یاستر  طراح

 یازدهیت باشتد. امت یا  مؤس 7 یها داراا یکدام از مو

بتود.   کترت یل ییچهارتتا  ا یاالت بر اسا  موؤبه س

 نیشتتر ی( و بفر)صت  ا ؤمربوط به هر س ازیامت نیترک 

دو  دیت )سه( در نظر گرتته شد و سپس نمرات با ازیامت

 ا یتتو بتتاالتر در مو 21برابتتر شتتوند کتته نمتترات   

و  26اضتطرا، و   ا یت وو بتاالتر در م  15 ،یاتسردگ

از حد در نظر  شیاستر ، به عنوان ب ا یباالتر در مو

در  زیت پرسشتنامه ن  نیت ا ییایت و پا ییگرتته شدند. روا

 (.19) استقرار گرتته  دییأمورد ت رانیدر ا یامطالعه

ا  ؤست  7ابتزار شتامل    کیت  یختواب یشدت ب شاخص

 یا  را انتدازه مت  یختواب یاست که ادرا  تترد از بت  

پتنج   ا یت االت با استفاده از موؤبه س یازدهیامت. ردیگ

باشتد  یمت  20تتا   1 نیبود. دامنه نمرات ب کرتیل ییتا

. دهدیمرا نشان  یخوابیب شتریکه نمره باالتر شدت ب

در  یادر مطالعته  زیت ن امهپرسشتن  نیت ا ییایو پا ییروا

 (.21) قرار گرتته است دییأمورد ت رانیا

 ریت نظ یفیتوص یهابه آمارهها با استفاده از محاسداده  

 یآمتار  یهاو آزمون اریو انحراف مع نیانگیم ،یتراوان

 لیت وتحلهیت تجز طرتته کی انسیوار زیآنال رینظ یلیتحل

اتتزار  هتا بتا استتفاده از نترم    داده لیوتحلهیتجزشدند. 

 انجام شد. 16نسخه  SPSS یآمار

 

 هایافته

د. دادنتت لیرا زنتتان تشتتک یموردبررستتاز اتتتراد  76% 

آنان  %62مجرد بودند.  یموردبررس انیدانشجو 5/65%

 یها در رشتته پرستتار  نفر آن %2/54و  یخوابگاه ریغ

 (.1)جدو   کردندیم لیتحص

 
 های دموگرافیک دانشجویانتوزیع فراوانی ویژگی :1 جدول

 آماره توصیفی

 های دموگرافیکویژگی

 تعداد )درصد(

 دختر جنسیت

 پسر

 (71)138 

 (22)18 

 مجرد هلأوضعیت ت

 هلأمت

 (1/15)112 

 (2/92)21 

 خوابگاه محل سکونت

 غیر خوابگاه

 (92)35 

 (12)155 

 پرستاری رشته تحصیلی

 مامایی

 (2/59)199 

 (2/21)117 

 

 انیدر دانشتتجو نترنتتتیبتته ا ادیتتنمتتره اعت نیانگیتتم
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 یخوابیو ب یو ارتباط آن با اضطراب، استرس، افسردگ نترنتیبه ا ادیاعت

 جیطبت  نتتا   نی(. همچن2)جدو   بود 13/41(44/11)

بتته  ادیتتعتتدم اعت انیدرصتتد از دانشتتجو 69وهش پتتژ

 نترنتیبه ا ادیدرصد نفر در معرض اعت 4/23 نترنت،یا

 داشتند. نترنتیبه ا ادیدرصد اعت 7/6و 

 

میانگین نمرات اعتیاد به اینترنت، اضطراب، افسردگی، استرس و  :2 جدول

 خوابیبی

 آماره توصیفی

 ابعاد مورد بررسی

 میانگین ±حراف معیار ان

 12/91±99/11 اعتیاد به اینترنت

 52/12±21/5 اضطراب

 12/17±29/1 افسردگی

 97/29±52/1 استرس

 51/12±32/2 خوابیبی

بته   ینمترات اضتطرا،، استتر  و اتستردگ     نیانگیم

 و 47/24±50/6 ،53/12±36/5برابتتتر بتتتا   بیتتتترت

 آمتتتاری ارتبتتتاط(. 2 جتتتدو ) بتتتود 24/6±12/17

با اضطرا،، استتر    نترنتیبه ا ادیاعت نیب یاردیمعن

 (.4( )جتدو   P˂111/1) وجتود داشتت   یو اتسردگ

نمتره شتدت    نیانگیت پتژوهش، م  جیطب  نتتا  نیهمچن

 بتود  56/13(90/3برابتر بتا )   انیدر دانشجو یخوابیب

بته   ادیت آن و اعت نیبت  یداری( که ارتباط معن2 )جدو 

 یانیجودانشت  یعنی( P˂111/1) وجود داشت نترنتیا

داشتتند، از شتدت    نترنتت یبته ا  یشتتر یب یکه وابستگ

 (.4 )جدو  برخوردار بودند زین یشتریب یخوابیب

 

 

 خوابیبیارتباط بین اعتیاد به اینترنت با اضطراب، استرس، افسردگی و  :3 جدول

 عدم اعتیاد به اینترنت سطح اعتیاد به اینترنت  

 اف معیار(انحر± )میانگین

 در معرض اعتیاد به اینترنت

 (معیار انحراف ±میانگین)

 اعتیاد به اینترنت

 (معیار انحراف ±میانگین)

P-value 

 ˂111/1 43/22±94/6 13/16±17/7 15/11±77/5 اضطراب

 ˂111/1 29±03/6 15/19±11/7 11/13±74/6 استرس

 ˂111/1 12/23±90/5 35/16±76/5 36/12±25/6 افسردگی

 ˂111/1 60/24±30/4 09/15±91/4 99/0±65/4 وابیخبی

 

 

 یریگجهیبحث و نت

 نترنتیبه ا ادیاعت تیوضع نییتع باهدفحاضر  مطالعه

و  یو ارتبتتاط آن بتتا اضتتطرا،، استتتر ، اتستتردگ   

دانشتگاه   ییو مامتا  یپرستار انیدر دانشجو یخوابیب

 واحد بجنورد انجام شد.  یآزاد اسالم

 انیدرصد از دانشتجو  7/6داد که مطالعه نشان  جینتا  

و همکاران  یبحر جیداشتند که با نتا نترنتیبه ا ادیاعت

طب  آمار موجتود در متورد    نی(. همچن21) مشابه بود

درصتد از کتاربران    11تتا   5 نترنتت، یبه ا ادیاعت وعیش

مطالعته   جی(. نتتا 22) دارنتد  نترنتیبه ا ادیاعت نترنت،یا

Xie ور شتآموزان در کشتدان یکه بر رو ناراتو همک 

 

درصتد   6/1را  نترنتیبه ا ادیاعت زانیانجام شد، م نیچ

 یمطالعته حاضتر همختوان    جی( که با نتا24) نشان داد

باشتد کته    لیت دل نیت ممکن استت بته ا   نینداشت و ا

حاضتر متفتاوت    بامطالعته مطالعه تتو    یجامعه آمار

 تفادهدر اس یشتریب تیآموزان محدودباشد و دانشیم

 ارند.  د نترنتیاز ا

 یاتستردگ  نیب یداریها نشان داد که ارتباط معناتتهی  

وجتود دارد کته بتا     نترنتیبه ا ادیو اعت انیدر دانشجو

(. 23،25) داشت یمطالعات مشابه همخوان ریسا جینتا

کته   یهتا کستان  از پتژوهش  یبرخ جیطب  نتا نیهمچن

 یترفیضع یدارند ارتباطات اجتماع نترنتیبه ا ادیاعت
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 یخواب یو ب یاضطراب، استرس، افسردگو ارتباط آن با  نترنتیبه ا ادیاعت

 

مدت ممکن است باعث به خطتر   یدر طوالن دارند که

 هتتا شتتود در آن یاتتتتادن ستتالمت روان و اتستتردگ 

(6،23.) 

 زیو استر  ن نترنتیبه ا ادیاعت نیمطالعه حاضر ب در  

نمترات   نیانگیت وجتود داشتت و م   یداریارتباط معنت 

بتته طتتور  نترنتتتیمعتتتاد بتته ا انیاستتتر  دانشتتجو

 جیکه بتا نتتا   بود شتریب انیدانشجو ریسااز  یداریمعن

و  یو جعفتتر (26)و همکتتاران  Cheungمطالعتتات 

داشتتت. اتتتراد معتتتاد بتته  ی( همختتوان27) زادهتتتاتحی

شده در سبک  جادیا رییو تغ یوابستگ لیلبه د نترنتیا

هستتتند و در  یهتتا مستتتعد اختتتال  روانتتآن یزنتتدگ

نداشتته باشتند دچتار     یدسترس نترنتیکه به ا یصورت

 (.14) استر  خواهند شد

بته   ادیت اعت نیمطالعته، بت   نیت ا جینتتا طبت    نیهمچن  

وجتتود  یداریارتبتتاط معنتت زیتتو اضتتطرا، ن نترنتتتیا

نشان داد که اتراد معتتاد  ات متعدد مطالع جیداشت. نتا

دارنتد و جهتت کتاهش     یشتریاضطرا، ب نترنت،یبه ا

 آورنتتدیمتت یرو نترنتتتیاضتتطرا، ختتود بتته ا زانیتتم

(14،24،20.) 

پتژوهش نشتان داد کته ارتبتاط      یهتا اتتهی نیهمچن  

وجتود   یختواب یو بت  نترنتیبه ا ادیاعت نیب یداریمعن

(. 14،16) مشتابه بتود   گتر یمطالعات د جیدارد که با نتا

از عتوارض و   یکت یمشکالت ختوا، ممکتن استت    

 زیت عکس ن جهیاما نت ؛باشد نترنتیبه ا ادیاعت یامدهایپ

 شتتکلکتته م یممکتتن استتت درستتت باشتتد و اتتتراد 

و  نترنتتتیرا در ا یشتتتریارنتتد وقتتت بد یختتوابیبتت

 بگارانند. یاجتماع یهاشبکه

بته   ادیت مطالعته کته نشتان داد اعت    جیتوجه بته نتتا   با  

 یمنفتت ریثأتتت انیدانشتتجو یبتتر ابعتتاد ستتالمت نترنتتتیا

الزم در جهتتت  یهتتایزیتتربرنامتته دیتتگتتاارد، بایمتت

و  نترنتت یاستفاده درست و مناستب از ا  یسازترهن 

عتوارض   در متورد  انیدانشتجو  یستاز آگتاه  نیهمچن

 انجام شود. نترنتیبه ا ادیاعت

 

 هاشنهادیپ

بتتر ستتالمت  نترنتتتیبتته ا ادیتتاعت ریثأبتتا توجتته بتته تتت 

الزم در جهتتت  یهتتایزیتتربرنامتته دیتتبا ان،یدانشتتجو

از  انیاستتتفاده دانشتتجو  ینظتتارت و کنتتتر  بتتر رو 

الزم در مورد استتفاده   یهاآموز  نیو همچن نترنتیا

 ها انجام شود.به آن رنتنتیاز ا حیصح

 

 یسپاسگزار

پتژوهش   نیت ا یکه ما را در اجرا یانیتمام دانشجو از

 شود.یم یکردند تشکر و قدردان یاری

 

 منافع  تعارض

 گونته چیهکه  ندینمایم حیتصر سندگانینو لهیوسنیبد

در خصوص پتژوهش حاضتر وجتود     یتعارض مناتع

 ندارد.  
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Abstract  

 
Background & Objectives: Internet addiction is one of the problems associated with the 

advancement of technology that affects people's mental health. The aim of this study was to 

investigate the relationship between addiction to the Internet and insomnia, anxiety, 

depression and stress in nursing and midwifery students of Bojnourd Islamic Azad University 

in 2017. 

Methods: This descriptive-analytical study was conducted on 250 nursing and midwifery 

students of Bojnourd Islamic Azad University selected through stratified random sampling. 

Data collection was done using demographic information, Young's Internet addiction, 

Insomnia (ISI), and Depression, Anxiety and Stress Questionnaire (DASS21). Data were 

analyzed using statistical test of one-way ANOVA and through SPSS-16 software. 

Results: In whole, 76% of students were female and 53.2% were nursing students. Mean 

score of Internet addiction was 31.14 and 6.7% of students had Internet addiction. Also, mean 

scores of anxiety, stress, depression and insomnia were respectively 12.54, 23.37, 17.12 and 

14.56. Addiction to the Internet showed a significant relationship with anxiety, stress, 

depression and insomnia (P˂0.001). 

Conclusion: Because of the obtained prevalence rate for Internet addiction among students, 

and its significant relationship with depression, anxiety, stress and insomnia in them, adequate 

planning for preventing this health problem is highly recommended. 
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