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 یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده دندانپزشک انیدر دانشجو ینترنتیاضطراب ا زانیم یبررس

 کرمان 
 

 3افشار یمیکر نی، حس*2ی، ملوک تراب1فروغه منتجب

 4/8/94 :دریافت مقاله              94/ 3/11 :شدهصالح دریافت مقاله ا             11/11/94 :پذیرش مقاله 

 
  چکیده

 

 در پهایين  هزینهه  و كهاربران  گمنهامي  اسهتااده،  سهوللت  آسان، دسترسي نظير فرد، به منحصر هاياینترنت به علت داشتن ویژگي :مقدمه

در  ينترنته یاضهررا  ا  زانيه م يبررسه  نایه  انجام از هدف. است شده تبدیل جوان جمعي هايرسانه ترینعملمي از یكي به اخير هايسال
 كرمان بلد. يعللم پزشك دانشگاه يدانشكده دندانپزشك انیدانشجل

انتخها  شهده بلدنهد،     يسرشمار يرگيكه به روش نملنه يدندانپزشك يدانشجل 132 يرو يايتلص -يمرالعه مقرع نیا :بررسی روش

 ت،ي)سهن، جن ه   کي( و مشخصات دملگرافهیگل 12)شامل  ينترنتیاطالعات شامل پرسشنامه استاندارد اضررا  ا آوريانجام شد. ابزار جمع
و انجهام   18ن هخه   SPSS آمهاري  افهزار شده با استااده از نهرم  آوريبلد. اطالعات جمع نترنتیاسال ورود( و سؤاالت مرتبط با استااده از 

 قرار گرفتند. ليو تحل هیملرد تجز %2 دارييدر سرح معن tو آزملن  يخر لنيرگرس يآمار هايت ت

. بلدنهد  سهال  82/13 ± 30/2 يسن نيانگيمرد با م هي( زن و بق%02) نار 141 ق،يتحق نیدر اشركت كننده  ينار دانشجل 132از  ها:یافته

( در محهدوده  %3/14) ناهر  25 ينترنته یاساس شهدت اضهررا  ا   نای بر. بلد 122حداكثر از 21/24 ± 39/8 ينترنتینمره اضررا  ا نيانگمي
نمهره   نيانگيه م نيبلدنهد. به   ينترنته یا دی( دچار اضررا  شد%82/2) نار 1و  ينترنتیا فيخا اضررا ( در محدوده %9/54نار ) 150نرمال، 

 مشاهده شد. داريمعن يارتباط آمار نترنتیسال ورود به دانشگاه و ساعات استااده از ا هايريبا متغ ينترنتیاضررا  ا

و  نترنهت یكاربرد سهال  ا  يبرا يآملزش هايهدور يدر املر آملزش، برگزار نترنتیاز ا شتريبا تلجه به لزوم استااده ب :یریگجهیو نت بحث

 .گردديم هيتلص ينترنتیاز اضررا  ا يريجللگ

 

 يدانشجل، دانشكده دندانپزشك ،ينترنتیاضررا  ا :یدیکل واژگان

 
:مجله  .کرمان ینشگاه علوم پزشکدا یدانشکده دندانپزشک انیدر دانشجو ینترنتیاضطراب ا زانیم یبررس  .نیحسافشار یمیملوک، کریفروغه، ترابمنتجب ارجاع

 .132-112(: 3)2؛ 2331 سالمت محور هایپژوهش

 

 .رانیکرمان، کرمان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ی. کارشناس ارشد، دانشکده دندانپزشک2
 .رانیکرمان، کرمان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یفک و صورت، دانشکده دندانپزشک یشناس بیگروه آس ار،ی. دانش1
 .رانیتهران، تهران، ا یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،پزشکی دانشکده ،دکترا یو. دانشج3

 .یشناس بیبخش آس ،یدانشکده دندانپزشک ،ءشفا ابانیخ کرمان، ول:ؤنویسنده مس *

 :m.torabi.p@gmail.comEmail                                                                               23131223231فاکس:     23131223212تلفن: 
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                                                                                                                       و همکاران فروغه منتجب

 

 اضطراب اینترنتی در دانشجویان دندانپزشکی

 مقدمه

 فررد،  بره  منحصرر  هاياینترنت به علت داشتن ویژگی

 کاربران گمنامی استفاده، سهولت آسان، دسترسی نظیر

 از یكرری برره اخیررر هررايسررا  در پررایین هزینرره و

شده است  تبدیل جهان معیج هايرسانه ترینعمومی

دچرار   21ارتباطرا  را در رررن    تیر ماه نترنتی(. ا1)

در  شرتر یرا  بییر تغ نیر کرده اسرت. ا  یاساس را ییتغ

  Netکرره برره نسررل  ینوجوانرران دررادت اسررت  نسررل

نشران دادنرد    Bayhanو  Firat Sipal(. 2مشهورند )

سرا    انیر در پا نترنرت یکه تعداد استفاده کننردگان از ا 

(. 3نفرر خواهرد رسرید )    اردیر لیم 2از  شیبه بر  2112

و  مرت یارزان ر ،یارتبرا  جمعر   لهیوسر  کیر  نترنتیا

توسر    ییدر هر جا ازین ورداست و اطالعا  م عیسر

 تواندیم یزمان تیو بدون محدود ینترنتیاتصا  ا کی

اغلرب بره    نترنرت ی. اطالعا  موجود در ادیبه دست آ

 يسب بررا ابزار منا کیبه  ل،یدل نیروز است و به هم

(. 4شرده اسرت )   لیتبرد  یعلمر  هايشرفتیپ يریگیپ

 ددار يشتریب وعیجوانان ش انیدر م نترنتیاستفاده از ا

و همكاران نشان دادند که به طور متوسر    يعلو (.5)

در  یرانر یتوس  جوانان ا نترنتیزمان استفاده از ا 35%

اسرتفاده از   %31 ،ینترنتیا هاييدر باز %22چت روم، 

 یجسرتجو در شربكه جهران    %25و  یكیونپست الكتر

که کراربران  ند نشان دادزارع و کدیور  (.5بوده است )

اسررتفاده  نترنررتیکرره از ا ینسرربت برره کسرران نترنررتیا

 يشررتریب يو خودکارآمررد تیررخالر يدارا کننرردینمرر

بخشری از   نترنرت یا يایر مزا رغر  ی(. علر 6باشند )یم

 هراي فعالیرت  برا  اینترنرت  کره  اندکاربران گزارش داده

 بره  هرا اخل است و مشركالتی را برراي آن  تد در هاآن

 ایرن  از حراکی  پژوهشری  هايگزارش. آوردمی وجود

از افرراد در مرواردي    رخری ب مفرر   اسرتفاده  که است

 .(7) پیامدهاي منفی به دنبا  دارد

 Yang  وTung در اسررتفاده از  رويادهیررمعتقدنررد ز

شخص  یكیزیف ،يسالمت فكر يبرا تواندیم نترنتیا

و همكاران نشان دادند  Bessiere(. 2خطرناک باشد )

 یبه منظور دسترسر  نترنتیکه از ا يدر افراد یافسردگ

 یاز کسران  شتریب کردند،یاستفاده م یبه اهداف بهداشت

ارتبرا  برا دوسرتان اسرتفاده      يابرر  نترنتیبود که از ا

 مفر  استفاده که اند(. مطالعا  نشان داده9) کردندیم

 یروي بهداشررت روانرر  یسررو  ریترر   رنررت،نتای از

کره اسرتفاده    یانیگذاشته است و دانشرجو  انیدانشجو

 سره یداشرتند، در مقا  نترنتیشناسانه از ابیمفر  و آس

 د،نبودنرر ايتجربرره نیکرره داراي چنرر یانیبررا دانشررجو

را نشران   شرتري یب یو مشركال  روانر   شناسری بیآس

 (.11دادند )

هر  اینترنرت در   امروزه با توجره بره نقرش بسریار م      

 مسرلله  پژوهشری،  امرور  جملره  از مختلر   هايزمینه

. اسرت  برخروردار  زیرادي  اهمیت از اینترنتی اضطراب

 است هراسی یا ترس تعری ، به بنا اینترنتی اضطراب

. کننرد مری  تجربه اینترنت از استفاده هنگام در افراد که

یا هیجان بره وجرود    ساحسا شامل اینترنتی اضطراب

 وب بره  وابسرته  هراي استفاده از فناوري آمده به علت

 فناوري با اخیر هايرویارویی اینترنتی اضطراب. است

 (.11) کندمی منعكس را( اینترنت شامل) اطالعا 

Shamo نشران داد کره    ینترنتر یاضطراب ا یدر بررس

اکثریت دانشجویان از ت خیر زمانی اینترنتی اضرطراب  

ب )اضرطراب  داشتند اما میزان سه شكل دیگر اضرطرا 

 ايشبكه جستجوي اضطراب اینترنتی، شناسیادطالح

 ،(اینترنرت  از اسرتفاده  در موفقیت عدم از کلی ترس و

 نشران  همچنرین  نترای  . بود اندک دانشجویان میان در

 اینترنتری  اضرطراب  نظرر  از زنران  و مردان بین که داد

 (.12) داشت وجود معناداري تفاو 

Zhang یآموزش يارهگروه نیرا ب يداریتفاو  معن، 
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                                                                                                                       و همکاران فروغه منتجب
 اضطراب اینترنتی در دانشجویان دندانپزشکی

 

و اضررطراب  يسررن و جررنس بررا احسرراس سررودمند 

 زانیر م يزیو نوکرار  ی(. نارمنج13نشان داد ) ینترنتیا

 یلر یتكم ال یتحصر  انیدر دانشجو ینترنتیاضطراب ا

از حرد   ترر نییرا پرا  رجنرد یو ب یفردوسر  هايدانشگاه

ن جرنس  بری  هرا آن قیر متوس  گزارش کردند. در تحق

وجود  داريیاب تفاو  معناضطر زانیو م انیدانشجو

و همكرراران نشرران دادنررد کرره  Joiner (.14نداشررت )

 نترنرت یدر مطالعه آنان اضرطراب ا  انیدانشجو تیاکثر

از  یكرری ان،ی(. امررروزه دانشررجو15داشررتند ) ینییپررا

و  شروند مری  محسروب  کشرور  هرر  در مه  هايگروه

کشرور   نرده یدر آ ناست که آنا یمس له نقش نیعلت ا

کره   یفراوانر  هراي نره ی. با امكانرا  و گز ندنماییم فایا

 اریرردر اخت نترنررتیاز جملرره ا عمررومی هررايرسررانه

 هايبا محرک  یگذارند، آنان به طور دایم انیدانشجو

 نترنرت ی. اشروند یو انواع مختل  رفتار آشنا مر  دجدی

کره معلمران و    کنرد یم جادای را ايفضاي آزاد گلخانه

 ریو برر آن تر    ندارنرد   یردر  به آن دسترسر  جعمرا

گسترده اسرتفاده   شیبا توجه افزا نی. بنابراگذارندینم

 هراي تیر آن در فعال رناپرذی و نقرش انكرار   نترنرت یاز ا

 نیر ا یبهداشرت روانر   تیو اهم انیدانشجو یپژوهش

کشرور و   ندهینقش آنان در آ تیگروه از جامعه و اهم

پرژوهش   نیر مورد، ا نیکمبود اطالعا  در ا نیهمچن

در  ینترنترریاضررطراب ا زانیررم یبررا هرردف بررسرر  

 انجام شد. یدانشكده دندانپزشك انیدانشجو

 

 روش بررسی

بود که  یلیتحل - یفیمطالعه تود کیپژوهش حاضر 

 یلیدوم سا  تحصر  مسا ین يدر ابتدا یمقطع وهیبه ش

به منظرور   1393-1394اسفند(  انی)اواس  بهمن تا پا

 انیدر دانشررجو ینترنترریاضررطراب ا تیوضررع یبررسرر

کرمان که بره   یدانشگاه علوم پزشك یشته دندانپزشكر

شرد. ابتردا    جامانتخاب شده بودند ان يروش سرشمار

در  یکررراف حیتوضررر ان،یدر کرررالس درس دانشرررجو

طررح داده شرد و از    يخصوص مطالعه توسر  مجرر  

آنان تقاضا شد که به سؤاال  پرسشنامه به درت پاسخ 

 هرا اسرخ پ یداده شد کره تمرام   ناناطمی هادهند. به آن

 .مانندمی محرمانه

پررژوهش از پرسشررنامه سررنجش اضررطراب  نیررا در  

پرسشررنامه برگرفترره از  نیرراسررتفاده شررد. ا ینترنترریا

 Spielberger 's)لبرگریپرسشررنامه اضررطراب اسررپ 

State-Trait Anxiety Inventory  است که توس )

Reed  وPalumbo (16) هرا شرده اسرت. آن   لیتعد 

 مرتب  احساسا  تا دادند غییرت را عبار  هر هايواژه

و  یازدهیر را مرنعكس نماینرد ولری نحروه امت     ایانهر با

مرورد برود را حفرم نمودنرد.      21تعداد سرؤاال  کره   

Ealy   ،از این مقیاس براي سنجش اضطراب اینترنتری

استفاده  انهیرا يبه جا نترنتیبا جایگزین نمودن واژه ا

 يآلفا بیرپرسشنامه با استفاده از ض ییای(. پا16کرد )

 96/1و پرس آزمرون    94/1آزمرون   شیکرونباخ در پر 

(. پرسشنامه سنجش اضرطراب  14گزارش شده است )

 5 اسیر سؤا  است که بر اسراس مق  21شامل  ینترنتیا

= 2= کامالً مخالف    1دور   نیبه ا كر یل ايدرجه

= کررامالً 5= مرروافق    4= گرراهی اورررا   3مخررالف    

-111 نیدامنه نمرا  بر  نیراشد. بناب دهیموافق  نمره

بره عنروان متوسر  نمرره اضرطراب       61بود. نمره  21

اضطراب ک ،  21-55در نظر گرفته شد. نمره  ینترنتیا

 دیاضطراب شرد  66-111اضطراب متوس  و  65-56

پرژوهش، اطالعرا     نیر (. در ا14در نظر گرفته شد )

 ت،یجنسر  ریر نظ یمورد بررس انیدانشجو یكیدموگراف

 نترنرت، یاسرتفاده از ا  زانیر م ،یلیتحصر سن، ترم سا  

 نترنرت، یبرا ا  یینحروه آشرنا   نترنت،یهدف استفاده از ا

مكان  نیشتریب ،کیچک کردن پست الكترون یچگونگ
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                                                                                                                       و همکاران فروغه منتجب

 

 اضطراب اینترنتی در دانشجویان دندانپزشکی

از سررعت   تی، رضاVPNداشتن  نترنت،یاستفاده از ا

اهررداف  يبرررا نترنررتیدردررد اسررتفاده از ا نترنررت،یا

 برا  هرا در نظرر گرفتره شرد. داده    زیدانشگاه ن یآموزش

محاسرربه  ریررنظ یفیدررآمررار تو هررايروش از اسررتفاده

 هراي آزمرون  ریر نظ یلر یو آمرار تحل  نیانگیدردد و م

 %5 يداریدر سرطح معنر   یخطر  ونیو رگرس t يآمار

رررار گرفتنرد. نررم افرزار مرورد       لیو تحل هیمورد تجز

 بود. 12نسخه  SPSS هاداده لیتحل ياستفاده برا

 

 هایافته
 يدانشرجو  235 يژوهش که روپ نیحادل از ا  ینتا

 نیر برود  در ا  ریر انجرام شرد بره شررح ز     یدندانپزشك

( زن بودنرد.  %61نفر) 141( مرد و %41نفر) 94 قیتحق

 25/23 ± 36/5 یمورد بررس انیدانشجو یسن نیانگیم

مربررو  برره  ییدردررد پاسررخگو نیشررتریبررود. ب سرا  

 (. 1( بود )جدو  %7/21نفر) 51سا  دوم،  انیدانشجو

 

 

 های دموگرافیک دانشجویان دندانپزشکی مورد بررسی: توزیع فراوانی ویژگی1جدول

 آماره توصیفی                                       تعداد درصد

 متغیر دموگرافیک

  جنسیت زن 212 02

 مرد 31 12

3/12  سال تحصیلی دانشجو اول 13 

3/12  دوم 12 

1/21  سوم 31 

2/23  چهارم 11 

3/23  پنجم 11 

2/0  ششم 21 

 جمع کل 131 222

 

 

( از %97/22نفررر) 195در  نترنررتیبررا ا یینحرروه آشررنا

( در دانشرگاه  %72/9) نفرر  23 ،یتجربه شخصر  قیطر

برود.   انره یآموزش را هاي( در کالس%23/7نفر ) 17و

 نترنرت یسراعت از ا  2از  شی( روزانه ب%5/22) نفر 67

 %15افرراد کمترر از   ( %9/41نفرر )  96استفاده نمودند. 

 يهرا تیر مربو  به فعال آنانروزانه  نترنتیاستفاده از ا

 (.2بود )جدو   یدانشگاه

 از 11/54± 39/2 نترنررتینمررره اضررطراب ا نیانگیررم

برود. براسراس شرد  اضرطراب      ازامتیر  111 حداکثر

نفر  176( در محدوده نرما ، %3/24نفر ) 57 ،ینترنتیا

 2و  ینترنتر یا  یر ( در محدوده اضرطراب خف 9/74%)

 نیبودنرد. بر   ینترنتیا دی( دچار اضطراب شد%2/1نفر)

سرا    يهرا ریر برا متغ  ینترنتر ینمره اضطراب ا نیانگیم

ارتبرا    نترنتیورود به دانشگاه و ساعا  استفاده از ا

(. P=117/1و  P=122/1مشاهده شد ) داریمعن يآمار

 (.3)جدو  
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 اضطراب اینترنتی در دانشجویان دندانپزشکی

 

 های مربوط به استفاده از اینترنتغیرتم حسب زشکی مورد بررسی بردانشجویان دندانپ فراوانی : توزیع2 جدول

 آماره توصیفی                                                            

 متغیر مورد بررسی

 درصد تعداد

 21/31 233 منزل مکان دسترسی به اینترنت

 33/0 21 دانشگاه

 13/22 13 خوابگاه

 23/13 00 انه کمتر از نیم ساعتروز ساعات استفاده

 11/11 222 نیم تا دوساعت

 12/13 03 بیش از دوساعت

 نحوه آشنایی با اینترنت

 

 33/31 231 تجربه شخصی

 33/3 13 در دانشگاه

 13/3 23 موزشگاه رایانهآ

 31/12 30 %21کمتر از  استفاده از اینترنت برای تکالیف دانشگاه درصد

31-21% 33 23/33 

32-30% 13 11/12 

 13/1 23 %32بیش از 

 02/33 33 سرگرمی نوع استفاده از اینترنت

 11/11 13 گپ اینترنتی

 31/13 223 در وب جستجو

 32/02 211 بلی VPNداشتن

 13/33 32 خیر

 31/21 33 بلی رضایت از سرعت اینترنت

 11/31 233 خیر

 32/12 12 هر روز چک کردن پست الکترونیک

 10/31 32 هرچند روز یک بار

 13/23 10 ماهانه

 11/11 13 به ندرت

 11/31 231 منزل مکان استفاده از اینترنت

 32/22 13 خوابگاه دانشجویی

 13/1 23 مرکز کامپیوتر دانشکده

 222 131 جمع کل

 

 
 راب اینترنتی در دانشجویان دندانپزشکی مورد مطالعههای دموگرافیک و میزان استفاده از اینترنت با اضط: ارتباط متغیر3جدول 

 Beta P- value متغیر

 33/2 -212/2 جنسیت

 202/2 -220/2 سن

 *213/2 133/1 سال ورود به دانشگاه

 *223/2 123/1 ساعات استفاده روزانه از اینترنت

 332/2 203/2 های درسیدرصد استفاده از اینترنت به منظور فعالیت

 VPN 310/2- 232/2داشتن 

 301/2 213/2 رضایت از سرعت اینترنت

 بوددار *تفاوت معنی                                          
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 اضطراب اینترنتی در دانشجویان دندانپزشکی

به پرسش هنگرام کرار کرردن برا      ییدر مورد پاسخگو

در پرسشرنامه اضرطراب    شروم، یدچار تنش م نترنتیا

 24اوررا  و  یگراه  نره ی( گز%5/34نفرر )  21 ینترنتیا

مروافق  و کرامالً    نهیافراد پاسخ دهنده گز (%1/11نفر)

در مررورد نیمرروافق  را انتخرراب کرررده بودنررد. همچنرر

 کرن  ینترنت فكر میدرباره کارکردن با ا یپرسش ورت 

اوررا  و   یگاه نهی( گز%4/26نفر) 62شوم،یم یعصب

مروافق  و   نره ی( افراد پاسخ دهنرده، گز %6/11نفر ) 25

 لیبره تفصر    یدند. نتاکامالً موافق  را انتخاب کرده بو

 نشان داده شده است. 4در جدو  

 
 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی دانشجویان برحسب نحوه پاسخگویی پرسشنامه اضطراب اینترنتی4جدول

 جمع کامالً موافقم موافقم گاهی اوقات مخالفم کامالً مخالفم سؤال

  ددرص تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 131 1/1 22 2/23 12 3/31 31 3/11 13 3/23 13 کنممی آرامش احساس کنممی فکر اینترنت به که وقتی

 131 0/1 21 3/11 13 2/33 33 3/12 12 3/22 13 .کنممی آسایش احساس اینترنت با کردن کار هنگام در

 131 3/1 3 1/3 23 1/31 32 2/12 31 3/21 30 .شوممی تنش دچار اینترنت با کردن کار هنگام در

 131 2/21 33 0/11 222 1/13 03 3/22 13 3/1 3 .کنممی خستگی احساس یابمنمی دست خواهممی آنچه به اینترنت در وقتی

 131 1/1 22 3/23 11 3/12 30 2/13 00 2/3 23 .کنممی راحتی احساس شودمی داده اینترنتی تکلیف من به وقتی

 131 1/3 3 3/21 31 0/33 33 0/33 33 1/3 12 کنممی آشفتگی احساس شودمی داده تیاینترن تکلیف من به وقتی

 131 3/2 1 2/20 33 1/12 31 3/31 33 1/0 21 کنممی نگرانی  احساس شود، داده من به قراراست که اینترنتی تکلیف مورد در

 131 3/1 22 3/23 13 1/11 223 3/11 13 3/3 23 .کنممی رضایت احساس کنم،می فکر اینترنتی تکالیف به که وقتی

 131 0/1 0 3/0 21 3/11 11 1/12 212 3/3 33 .کنممی ترس احساس دارم اینترنت با کردن کار به نیاز کنممی فکر که وقتی

 131 3/1 21 0/23 10 2/12 31 3/13 03 1/1 23 .کنم می راحتی احساس کنممی فکر اینترنتی تکالیف انجام دربارة که وقتی

 131 1/1 22 3/11 13 2/11 33 3/11 13 3/1 22 .کنممی نفس به اعتماد احساس کنم،می فکر  اینترنت با کار به که وقتی

 131 1/1 0 2/3 23 1/10 01 1/13 222 3/21 33 .شوممی عصبی کنممی فکر اینترنت با کردن کار دربارة که وقتی

 131 1/1 0 2/0 21 1/20 33 3/11 232 2/32 13 هراسانم اینترنت از استفاده هنگام در

 131 3/1 3 2/22 10 3/10 03 0/11 222 0/20 33 .شومتردید می دچار دارم، اینترنت از اطالعاتی یا پاسخ به نیاز که وقتی

 131 3/22 13 3/31 31 1/32 32 2/23 11 3/3 3 کنم می راحتی احساس اینترنت طریق از اطالعات ارسال هنگام در

 131 0/3 23 3/13 223 1/32 31 1/23 32 3/3 3 .کنممی خشنودی احساس رسانممی پایان به را اینترنت با کار که یوقت

 131 3/2 1 3/3 11 0/23 10 1/13 211 2/23 12 .کنممی نگرانی احساس میرسانم پایان به را اینترنت با کار که وقتی

 فکر هستم اینترنت از هاآن کسب نیازمند که اطالعاتی دربارة کنم می تالش که وقتی

 .شوممی فکری اغتشاش دچار کنم،

11 0/22 212 2/12 32 3/13 23 3/0 3 1/2 131 

 131 2/3 3 1/11 13 0/33 33 2/13 00 2/1 21 .کنم می استواری و ثبات احساس شوممی آماده اینترنت از استفاده برای وقتی

 131 2/1 22 1/32 32 1/30 31 2/11 13 3/1 22 .دارم خوشایندی کنم احساسمی کرف اینترنت  از استفاده به که وقتی

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

در پررژوهش حاضررر میررانگین نمررره کسررب شررده از  

بررود.  11/54±39/2پرسشررنامه اضررطراب اینترنترری   

 اینترنتری  نارمنجی و نوکراریزي در بررسری اضرطراب   

و  یرجنرد ب هايدانشگاه تكمیلی دانشجویان تحصیال 

اطالعررا  در سررا   جسررتجوي فرآینررد در فردوسرری

( و 14) 15/42±29/12میرررررانگین نمرررررره را  1322

 لومرشگاه عرشجویان دانرمیهمانچی و همكاران در دان

 

   16/51±15/11ره را ریانگین نمرازندران مرپزشكی م

تر رر کمر راضر رطالعه حر( که از مر 17ردند )رگزارش ک

توان در سا  پژوهش باشد. علت این تفاو  را میمی

آوري و جمعیررت مررورد مطالعرره دانسررت زیرررا فررن  

اطالعا  روز به روز پیشرفت کرده و افرراد بیشرتري   

دسترسی به اینترنت داشته و عالوه بر این دسترسی به 

با در نظر گررفتن   نیبنابرا شود.تر میاینترنت نیز سهل

 ،به عنوان سرطح متوسر  اضرطراب اینترنتری     61نمره 
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 اضطراب اینترنتی در دانشجویان دندانپزشکی

 

ان مررورد بررسرری در مطالعرره حاضررر نظیررر دانشررجوی

 نوکررراریزي و میهمرررانچی و مطالعرررا  نرررارمنجی و

از سرررطح اضرررطراب کمترررر از متوسررر   همكررراران

 (.17،14) برخوردارند

در این مطالعه بین جنسیت افراد با اضطراب اینترنتی   

داري مشراهده نشرد. نترای  ایرن     تفاو  آماري معنری 

جی و نوکراریزي کره   هاي تحقیق نرارمن مطالعه با یافته

 بین دو جنسیت از نظر میزان اضطراب تفراو  معنری  

 (. 14داري را مشاهده نكردند مطابقت دارد )

در حالی که رضرایی و همكراران در بررسری میرزان       

اضررطراب اینترنترری در دانشررجویان رشررته کشرراورزي 

در دانشررجویان  ( و همچنررین تحقیررق خوشرریان 12)

و دانشررجویان  تحصرریال  تكمیلرری دانشررگاه شرریراز 

دانشگاه علوم پزشكی شیراز میزان اضرطراب اینترنتری   

(. علت 19اند )را در زنان بیشتر از مردان گزارش کرده

این تفاو  را شراید بتروان در تفراو  برین جمعیرت      

 مورد مطالعه با پژوهش حاضر دانست.

در این پژوهش بین سن و اضطراب اینترنتی ارتبرا     

نشران داد کره    Zhangنشرد.  دار مشاهده آماري معنی

بررین احسرراس سررودمندي و اضررطراب اینترنترری در   

دار وجود دارد که هاي مختل  سنی تفاو  معنیگروه

(. علت این تفراو   13با مطالعه حاضر مغایر  دارد )

توان در محدوده سنی افرراد در مطالعره حاضرر    را می

دانست به این ترتیب که اکثریت دانشجویان دانشركده  

 حاضرر سا  بودند. در پرژوهش   12-25سنی  در بازه

بین ساعا  استفاده از اینترنت برا اضرطراب اینترنرت    

دار مشراهده شرد کره برا مطالعره      رابطه آمراري معنری  

Joiner ( 21و همكاران مطابقت دارد.) 

 و بررازي بررراي( %6/33) نفررر 79 در مطالعرره حاضررر  

 نشان تحقیقا  .کردندمی استفاده اینترنت از سرگرمی

 در اینترنرت  از سراعت اسرتفاده   هرر  ازاي بره  دهد،یم

 اعضراي  جروان برا   مسرتقی   ارتبا  از ساعت نی  خانه

 یرک جامعره   به گریختن این و شودمی کاسته خانواده

 شرود اجتماع می از او گیريکناره باعث ايشبكه و باز

(. در این مطالعه مد  زمان استفاده از اینترنت در 21)

در شبكه جهانی بوده است که  افراد، جستجو 22/43%

مروارد اسرتفاده    %4/42با مطالعه رمري و همكاران که 

از اینترنت در دانشجویان پزشكی جستجو بوده است، 

 کره  دادند نشان همكاران و علوي (.22مطابقت دارد )

 جوانان توس  اینترنت از استفاده %25 متوس  به طور

علرت   (.5)است  بوده جهانی شبكه در جستجو ایرانی

توان در نوع جمعیت مطالعه حاضرر  این تفاو  را می

طلبرد کره   زیرا رشته تحصیلی دانشجویان مری  ،دانست

دردد بیشتري از اسرتفاده اینترنرت آنران جسرتجو در     

بنابراین بدیهی است استفاده بیشتر  ،شبكه جهانی باشد

ترر  هاي ناشی از آن مسرتعد از اینترنت فرد را به آسیب

اسرتفاده   کره  دادنرد  نشران  همكاران و Joinerکند. می

از اینترنت براي ارتباطا  بیشتر از مردان است و  زنان

همچنین اضطراب اینترنتی برا میرزان اسرتفاده ارتبرا      

(. برین  21داشت که با مطالعه حاضرر مطابقرت دارد )  

سا  ورود به دانشگاه با میانگین نمره اضطراب ارتبا  

سرا  براالتر دچرار    دار داشت. دانشجویان آماري معنی

رسرد  تري بودند. بره نظرر مری   اضطراب اینترنتی پایین

دانش اینترنتی و خرود ا رر بخشری اینترنتری توانسرته      

است از میزان اضرطراب در دانشرجویان سرا  براالتر     

 بكاهد.  

( از دانشررجویان مررورد مطالعرره از  %2/23نفررر ) 197

سرعت اینترنت راضی نبودنرد. برین رضرایت آنران از     

نترنت با میانگین نمره اضطراب رابطه آماري سرعت ای

و همكاران  Shamoدار مشاهده نشد. در مطالعه معنی

 ای رنت (.12ت خیر اینترنتی موجب اضطراب شده بود )

Kalwar که براال برودن اضرطراب اینترنتری      نشان داد
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 اضطراب اینترنتی در دانشجویان دندانپزشکی

تواند مربو  به ت خیر زمرانی اینترنرت و اضرطراب    می

(. شاید استفاده 23د )ناشی از جستجو در اینترنت باش

از اینترنت پر سررعت بره ویرژه در دانشرجویانی کره      

بیشررتر بررراي جسررتجوي مطالررب علمرری و تكررالی   

کنند، بتوانرد سرهمی   دانشگاهی از اینترنت استفاده می

 در کاهش اضطراب آنان داشته باشد.  

هاي این مطالعه نشان داد کره میرزان اضرطراب    یافته  

از سرطح   شرته دندانپزشركی  اینترنتی در دانشرجویان ر 

با توجه به گسترش روز افرزون   تر است.متوس  پایین

توانرد برر   هاي آموزشری مری  استفاده از اینترنت برنامه

اي ا رر گذاشرته و مرانع از    خودکارآمدي و سواد رایانه

 ایجاد اضطراب شود.

 

 پیشنهادها

درس  کیر کره   انره یرا یشود در درس مبانیم شنهادیپ

شود در مورد یم هیارا انیام دانشجوتم يو برا یعموم

 لیرراز رب نترنررتیاز انرردازه ا شیخطرررا  اسررتفاده برر

 آموزش داده شود. نترنتیاضطراب ا

 

 سپاسگزاری

آوري دانشگاه  از معاونت تحقیقا  و فن وسیله بدین

 انجرام  در کره  کلیه دانشجویانی و علوم پزشكی کرمان

 مانهدمی نمودند، را فراه  الزم مساعد  پژوهش این

کررد اخررالت ایررن طرررح،    .شررودمرری سپاسررگزاري

244/93/K .بود 
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Abstract  

 
Introduction: Internet has been developed as the most popular media in the last years, due to 

its specific characteristics such as convenient access and use, user security and low cost. The 

aim of the present study was to investigate the rate of internet anxiety among Kerman 

dentistry school students. 

Method: This cross-sectional descriptive study was conducted on 235 dental students selected 

through census sampling method. Data were collected through a questionnaire of 

demographics features (age, sex) and internet anxiety questionnaire (consisting 20 items). 

Data were analyzed through SPSS18 software and using t- test and linear regression tests. 

Statistical significant level was considered at P<0.05. 

Results: Of the 235 participants, 141 (60%) were female. Mean age of students was 

23.85±5.36 years. Mean score of internet anxiety was 54.01±8.39 from 100. Based on anxiety 

severity, 57 ones (24.3%) were in normal range 176 ones (74.9%) had mild anxiety and 2 

students (0.8%) had severe internet anxiety. There was significant correlation between the 

mean score of internet anxiety and year of education and hours of using internet (P=0.028, 

P=0.017 respectively). 

Conclusion: In regard to the necessity of using Internet in education, holding educational 

programs for safe Internet use and preventing Internet anxiety are recommended. 
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