بررسی میزان اضطراب اینترنتی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی
کرمان



دریافت مقاله94/8/4 :



دریافت مقاله اصالح شده94 /11/3 :



پذیرش مقاله94/11/11 :

چکیده
مقدمه :اینترنت به علت داشتن ویژگيهاي منحصر به فرد ،نظير دسترسي آسان ،سهوللت اسهتااده ،گمنهامي كهاربران و هزینهه پهایين در
سالهاي اخير به یكي از عملميترین رسانههاي جمعي جوان تبدیل شده است .هدف از انجام ایهن بررسهي ميهزان اضهررا اینترنتهي در
دانشجلیان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه عللم پزشكي كرمان بلد.
روش بررسی :این مرالعه مقرعي -تلصياي روي  132دانشجلي دندانپزشكي كه به روش نملنهگيري سرشماري انتخها شهده بلدنهد،
انجام شد .ابزار جمعآوري اطالعات شامل پرسشنامه استاندارد اضررا اینترنتي (شامل  12گلیه) و مشخصات دملگرافيک (سهن ،جن هيت،
سال ورود) و سؤاالت مرتبط با استااده از اینترنت بلد .اطالعات جمعآوري شده با استااده از نهرمافهزار آمهاري  SPSSن هخه  18و انجهام
ت تهاي آماري رگرسيلن خري و آزملن  tدر سرح معنيداري  %2ملرد تجزیه و تحليل قرار گرفتند.
یافتهها :از  132نار دانشجلي شركت كننده در این تحقيق 141 ،نار ( )%02زن و بقيه مرد با ميانگين سني  13/82 ± 2/30سهال بلدنهد.
ميانگين نمره اضررا اینترنتي  24/21 ± 8/39از حداكثر 122بلد .بر این اساس شهدت اضهررا اینترنتهي  25ناهر ( )%14/3در محهدوده
نرمال 150 ،نار ( )%54/9در محدوده اضررا خايف اینترنتي و  1نار ( )%2/82دچار اضررا شدید اینترنتهي بلدنهد .بهين ميهانگين نمهره
اضررا اینترنتي با متغيرهاي سال ورود به دانشگاه و ساعات استااده از اینترنت ارتباط آماري معنيدار مشاهده شد.
بحث و نتیجهگیری :با تلجه به لزوم استااده بيشتر از اینترنت در املر آملزش ،برگزاري دورههاي آملزشي براي كاربرد سهال اینترنهت و
جللگيري از اضررا اینترنتي تلصيه ميگردد.
واژگان کلیدی :اضررا اینترنتي ،دانشجل ،دانشكده دندانپزشكي
ارجاع :منتجب فروغه ،ترابی ملوک ،کریمی افشار حسین .بررسی میزان اضطراب اینترنتی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان .مجله
پژوهشهای سالمت محور 2331؛ .132-112 :)3(2

 .2کارشناس ارشد ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 .1دانشیار ،گروه آسیب شناسی فک و صورت ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 .3دانشجوی دکترا ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ،تهران ،ایران.
* نویسنده مسؤول :کرمان ،خیابان شفاء ،دانشکده دندانپزشکی ،بخش آسیب شناسی.
تلفن 23131223212 :فاکس23131223231 :
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فروغه منتجب ،1ملوک ترابی ،*2حسین کریمی

افشار3

اضطراب اینترنتی در دانشجویان دندانپزشکی

فروغه منتجب و همکاران

اینترنت به علت داشتن ویژگیهاي منحصرر بره فررد،

اینترنت میتواند براي سالمت فكري ،فیزیكی شخص

نظیر دسترسی آسان ،سهولت استفاده ،گمنامی کاربران

خطرناک باشد ( Bessiere .)2و همكاران نشان دادند

و هزینرره پررایین در سررا هرراي اخیررر برره یكرری از

افسردگی در افرادي که از اینترنت به منظور دسترسری

عمومیترین رسانههاي جمعی جهان تبدیل شده است

به اهداف بهداشتی استفاده میکردند ،بیشتر از کسرانی

را در رررن  21دچرار

بود که از اینترنت برراي ارتبرا برا دوسرتان اسرتفاده

( .)1اینترنت ماهیرت ارتباطرا
تغییرا

اساسی کرده اسرت .ایرن تغییررا

بیشرتر در

میکردند ( .)9مطالعا

نشان دادهاند که استفاده مفر

نوجوانرران دررادت اسررت نسررلی کرره برره نسررل Net

از اینترنررت ،ترر یر سررو ی روي بهداشررت روانرری

مشهورند ( Firat Sipal .)2و  Bayhanنشران دادنرد

دانشجویان گذاشته است و دانشرجویانی کره اسرتفاده

که تعداد استفاده کننردگان از اینترنرت در پایران سرا

مفر و آسیبشناسانه از اینترنت داشرتند ،در مقایسره

 2112به بریش از  2میلیرارد نفرر خواهرد رسرید (.)3

بررا دانشررجویانی کرره داراي چن رین تجربررهاي نبودن رد،

اینترنت یرک وسریله ارتبرا جمعری ،ارزان ریمرت و

روانری بیشرتري را نشران

سریع است و اطالعا

مورد نیاز در هر جایی توسر

آسیبشناسری و مشركال
دادند (.)11

یک اتصا اینترنتی و بدون محدودیت زمانی میتواند

امروزه با توجره بره نقرش بسریار مهر اینترنرت در

موجود در اینترنرت اغلرب بره

از جملره امرور پژوهشری ،مسرلله

به دست آید .اطالعا

زمینههاي مختلر

روز است و به همین دلیل ،به یک ابزار مناسب برراي

اضطراب اینترنتی از اهمیت زیرادي برخروردار اسرت.

پیگیري پیشرفتهاي علمری تبردیل شرده اسرت (.)4

اضطراب اینترنتی بنا به تعری  ،ترس یا هراسی است

استفاده از اینترنت در میان جوانان شیوع بیشتري دارد

که افراد در هنگام استفاده از اینترنت تجربه مریکننرد.

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

اضطراب اینترنتی شامل احساس یا هیجان بره وجرود

 %35زمان استفاده از اینترنت توس جوانان ایرانری در

آمده به علت استفاده از فناوريهراي وابسرته بره وب

چت روم %22 ،در بازيهاي اینترنتی %31 ،اسرتفاده از

است .اضطراب اینترنتی رویاروییهاي اخیر با فناوري

پست الكترونیكی و  %25جسرتجو در شربكه جهرانی

اطالعا

بوده است ( .)5زارع و کدیور نشان دادند که کراربران

 Shamoدر بررسی اضطراب اینترنتری نشران داد کره

اینترنررت نسرربت برره کسررانی کرره از اینترنررت اسررتفاده

اکثریت دانشجویان از ت خیر زمانی اینترنتی اضرطراب

نمریکننررد داراي خالریرت و خودکارآمرردي بیشررتري

داشتند اما میزان سه شكل دیگر اضرطراب (اضرطراب

میباشند ( .)6علریرغر مزایراي اینترنرت بخشری از

ادطالحشناسی اینترنتی ،اضطراب جستجوي شبكهاي

کاربران گزارش دادهاند کره اینترنرت برا فعالیرتهراي

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

آنها در تداخل است و مشركالتی را برراي آنهرا بره

در میان دانشجویان اندک بود .نترای همچنرین نشران

وجود میآورد .گزارشهاي پژوهشری حراکی از ایرن

داد که بین مردان و زنران از نظرر اضرطراب اینترنتری

(شامل اینترنت) را منعكس میکند (.)11

است که اسرتفاده مفرر برخری از افرراد در مرواردي

تفاو

پیامدهاي منفی به دنبا دارد (.)7

 Zhangتفاو
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مقدمه

 Yangو  Tungمعتقدنررد زیررادهروي در اسررتفاده از

اضطراب اینترنتی در دانشجویان دندانپزشکی

فروغه منتجب و همکاران

اینترنتی نشان داد ( .)13نارمنجی و نوکراریزي میرزان

در کرررالس درس دانشرررجویان ،توضر ریح کرررافی در

تكمیلری

خصوص مطالعه توسر مجرري طررح داده شرد و از

دانشگاههاي فردوسری و بیرجنرد را پرایینترر از حرد

آنان تقاضا شد که به سؤاال

پرسشنامه به درت پاسخ

متوس گزارش کردند .در تحقیرق آنهرا برین جرنس

دهند .به آنها اطمینان داده شد کره تمرامی پاسرخهرا

اضطراب اینترنتی در دانشجویان تحصریال

دانشجویان و میزان اضطراب تفاو

معنیداري وجود

محرمانه میمانند.

نداشررت ( Joiner .)14و همكرراران نشرران دادنررد کرره

در ای رن پررژوهش از پرسشررنامه سررنجش اضررطراب

اکثریت دانشجویان در مطالعه آنان اضرطراب اینترنرت

اینترنترری اسررتفاده شررد .ایررن پرسشررنامه برگرفترره از

پررایینی داشررتند ( .)15امررروزه دانشررجویان ،یكرری از

پرسشررنامه اضررطراب اسررپیلبرگر( Spielberger 's

گروههاي مه در هرر کشرور محسروب مریشروند و

 )State-Trait Anxiety Inventoryاست که توس

علت این مس له نقشی است که آنان در آینرده کشرور

 Reedو  )16( Palumboتعدیل شرده اسرت .آنهرا

و گزینرههراي فراوانری کره

ایفا مینمایند .با امكانرا

واژههاي هر عبار

را تغییر دادند تا احساسا

مرتب

رسررانههرراي عمررومی از جملرره اینترنررت در اختیررار

با رایانه را مرنعكس نماینرد ولری نحروه امتیرازدهی و

دانشجویان میگذارند ،آنان به طور دای با محرکهاي

کره  21مرورد برود را حفرم نمودنرد.

تعداد سرؤاال

رفتار آشنا مریشروند .اینترنرت

 Ealyاز این مقیاس براي سنجش اضطراب اینترنتری،

فضاي آزاد گلخانهاي را ایجاد میکنرد کره معلمران و

با جایگزین نمودن واژه اینترنت به جاي رایانه استفاده

به آن دسترسری ندارنرد و برر آن تر یر

کرد ( .)16پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاي

نمیگذارند .بنابراین با توجه افزایش گسترده اسرتفاده

کرونباخ در پریش آزمرون  1/94و پرس آزمرون 1/96

از اینترنرت و نقرش انكرارناپرذیر آن در فعالیرتهراي

گزارش شده است ( .)14پرسشنامه سنجش اضرطراب

پژوهشی دانشجویان و اهمیت بهداشرت روانری ایرن

اینترنتی شامل  21سؤا است که بر اسراس مقیراس 5

گروه از جامعه و اهمیت نقش آنان در آینده کشرور و

=2

جدید و انواع مختل
مراجع ردر

همچنین کمبود اطالعا

در این مورد ،ایرن پرژوهش

درجهاي لیكر
مخررالف

به این دور

 =3گرراهی اورررا

 =1کامالً مخالف
 =4مرروافق

 =5کررامالً

بررا هرردف بررسرری میررزان اضررطراب اینترنترری در

موافق نمرهدهی شد .بنابراین دامنه نمرا

برین -111

دانشجویان دانشكده دندانپزشكی انجام شد.

 21بود .نمره  61بره عنروان متوسر نمرره اضرطراب
اینترنتی در نظر گرفته شد .نمره  21-55اضطراب ک ،

روش بررسی

 56-65اضطراب متوس و  66-111اضطراب شردید

پژوهش حاضر یک مطالعه تودیفی  -تحلیلی بود که

در نظر گرفته شد ( .)14در ایرن پرژوهش ،اطالعرا

به شیوه مقطعی در ابتداي نیمسا دوم سا تحصریلی

دموگرافیكی دانشجویان مورد بررسی نظیرر جنسریت،

(اواس بهمن تا پایان اسفند)  1393-1394به منظرور

سن ،ترم سا تحصریلی ،میرزان اسرتفاده از اینترنرت،

بررسری وضررعیت اضررطراب اینترنتری در دانشررجویان

هدف استفاده از اینترنت ،نحروه آشرنایی برا اینترنرت،

رشته دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی کرمان که بره

چگونگی چک کردن پست الكترونیک ،بیشترین مكان
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سررن و جررنس بررا احسرراس سررودمندي و اضررطراب

روش سرشماري انتخاب شده بودند انجام شرد .ابتردا

اضطراب اینترنتی در دانشجویان دندانپزشکی

فروغه منتجب و همکاران

اینترنررت ،دردررد اسررتفاده از اینترنررت بررراي اهررداف

نتای حادل از این پژوهش که روي  235دانشرجوي

آموزشی دانشگاه نیز در نظرر گرفتره شرد .دادههرا برا

دندانپزشكی انجرام شرد بره شررح زیرر برود در ایرن

اسررتفاده از روشهرراي آمررار تودریفی نظیرر محاسرربه

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

دردد و میانگین و آمرار تحلیلری نظیرر آزمرونهراي

میانگین سنی دانشجویان مورد بررسی 23/25 ± 5/36

آماري  tو رگرسیون خطری در سرطح معنریداري %5

سرا بررود .بیشررترین دردررد پاسررخگویی مربررو برره

مورد تجزیه و تحلیل رررار گرفتنرد .نررم افرزار مرورد

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

استفاده براي تحلیل دادهها  SPSSنسخه  12بود.

جدول :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک دانشجویان دندانپزشکی مورد بررسی
آماره توصیفی

تعداد

درصد

متغیر دموگرافیک

جنسیت

سال تحصیلی دانشجو

زن

212

02

مرد

31

12

اول

13

12/3

دوم

12

12/3

سوم

31

21/1

چهارم

11

23/2

پنجم

11

23/3

ششم

21

0/ 2

131

222

جمع کل

نحرروه آشررنایی بررا اینترنررت در  195نفررر( )%22/97از

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

طریق تجربه شخصری 23 ،نفرر ( )%9/72در دانشرگاه

( )%74/9در محدوده اضرطراب خفیر

اینترنتری و 2

و 17نفر ( )%7/23در کالسهاي آموزش رایانره برود.

نفر( )%1/2دچار اضطراب شدید اینترنتی بودنرد .برین

 67نفر ( )%22/5روزانه بیش از  2سراعت از اینترنرت

میانگین نمره اضطراب اینترنتری برا متغیرر هراي سرا

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

ورود به دانشگاه و ساعا

استفاده از اینترنت ارتبرا

استفاده از اینترنت روزانه آنان مربو به فعالیرتهراي

آماري معنیدار مشاهده شد ( P=1/122و .)P=1/117

دانشگاهی بود (جدو .)2

(جدو .)3

میررانگین نمررره اضررطراب اینترنررت  54/11± 2/39از
حداکثر  111امتیراز برود .براسراس شرد
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استفاده از اینترنت ،داشتن  ،VPNرضایت از سررعت

یافتهها

اضطراب اینترنتی در دانشجویان دندانپزشکی

فروغه منتجب و همکاران

جدول  :2توزیع فراوانی دانشجویان دندانپزشکی مورد بررسی بر حسب متغیرهای مربوط به استفاده از اینترنت
آماره توصیفی

تعداد

درصد

233

31/21

متغیر مورد بررسی
مکان دسترسی به اینترنت

نحوه آشنایی با اینترنت

درصد استفاده از اینترنت برای تکالیف دانشگاه

نوع استفاده از اینترنت

داشتنVPN

رضایت از سرعت اینترنت

چک کردن پست الکترونیک

مکان استفاده از اینترنت

دانشگاه

21

0/33

خوابگاه

13

22/13

روزانه کمتر از نیم ساعت

00

13/23

نیم تا دوساعت

222

11/11

بیش از دوساعت

03

13/12

تجربه شخصی

231

31/33

در دانشگاه

13

3/33

آموزشگاه رایانه

23

3/13

کمتر از %21

30

12/31

%21-31

33

33/23

%30-32

13

12/11

بیش از %32

23

1/13

سرگرمی

33

33/02

گپ اینترنتی

13

11/11

جستجو در وب

223

13/31

بلی

211

02/32

خیر

32

33/13

بلی

33

21/31

خیر

233

31/11

هر روز

12

12/32

هرچند روز یک بار

32

31/10

ماهانه

10

23/13

به ندرت

13

11/11

منزل

231

31/11

خوابگاه دانشجویی

13

22/32

مرکز کامپیوتر دانشکده

23

1/13

131

222

جمع کل
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ساعات استفاده

منزل

جدول  :3ارتباط متغیرهای دموگرافیک و میزان استفاده از اینترنت با اضطراب اینترنتی در دانشجویان دندانپزشکی مورد مطالعه
متغیر

Beta

P- value

جنسیت

-2/212

2/33

سن

-2/220

2/202

سال ورود به دانشگاه

1/133

*2/213

ساعات استفاده روزانه از اینترنت

1/123

*2/223

درصد استفاده از اینترنت به منظور فعالیتهای درسی

2/203

2/332

داشتن VPN

-2/310

2/232

رضایت از سرعت اینترنت

2/213

2/301

*تفاوت معنیدار بود

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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اضطراب اینترنتی در دانشجویان دندانپزشکی

فروغه منتجب و همکاران

در مورد پاسخگویی به پرسش هنگرام کرار کرردن برا

پرسش ورتی درباره کارکردن با اینترنت فكر میکرن

اینترنت دچار تنش میشروم ،در پرسشرنامه اضرطراب

عصبی میشوم 62،نفر( )%26/4گزینه گاهی اوررا

اینترنتی  21نفرر ( )%34/5گزینره گراهی اوررا

و

نفر( )%11/1افراد پاسخ دهنده گزینه مروافق و کرامالً

کامالً موافق را انتخاب کرده بودند .نتای بره تفصریل

مرروافق را انتخرراب کرررده بودنررد .همچنرین در مررورد

در جدو  4نشان داده شده است.

جدول :4توزیع فراوانی مطلق و نسبی دانشجویان برحسب نحوه پاسخگویی پرسشنامه اضطراب اینترنتی
سؤال

مخالفم

کامالً مخالفم

گاهی اوقات

کامالً موافقم

موافقم

جمع

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

وقتی که به اینترنت فکر میکنم احساس آرامش میکنم

13

23/3

13

11/3

31

31/3

12

23/2

22

1/1

131

در هنگام کار کردن با اینترنت احساس آسایش میکنم.

13

22/3

12

12/3

33

33/2

13

11/3

21

1/0

131

در هنگام کار کردن با اینترنت دچار تنش میشوم.

30

21/3

31

12/2

32

31/1

23

3/1

3

1/3

131

وقتی در اینترنت به آنچه میخواهم دست نمییابم احساس خستگی میکنم.

3

1/3

13

22/3

03

13/1

222

11/0

33

21/2

131

وقتی به من تکلیف اینترنتی داده میشود احساس راحتی میکنم.

23

3/2

00

13/2

30

12/3

11

23/3

22

1/1

131

وقتی به من تکلیف اینترنتی داده میشود احساس آشفتگی میکنم

12

3/1

33

33/0

33

33/0

31

21/3

3

3/1

131

در مورد تکلیف اینترنتی که قراراست به من داده شود ،احساس نگرانی میکنم

21

0/1

33

31/3

31

12/1

33

20/2

1

2/3

131

وقتی که به تکالیف اینترنتی فکر میکنم ،احساس رضایت میکنم.

23

3/3

13

11/3

223

11/1

13

23/3

22

1/3

131

وقتی که فکر میکنم نیاز به کار کردن با اینترنت دارم احساس ترس میکنم.

33

3/3

212

12/1

11

11/3

21

0/3

0

1/0

131

وقتی که دربارة انجام تکالیف اینترنتی فکر میکنم احساس راحتی می کنم.

23

1/1

03

13/3

31

12/2

10

23/0

21

1/3

131

وقتی که به کار با اینترنت فکر میکنم ،احساس اعتماد به نفس میکنم.

22

1/3

13

11/3

33

11/2

13

11/3

22

1/1

131

وقتی که دربارة کار کردن با اینترنت فکر میکنم عصبی میشوم.

33

21/3

222

13/1

01

10/1

23

3/2

0

1/1

131

در هنگام استفاده از اینترنت هراسانم

13

32/2

232

11/3

33

20/1

21

0/2

0

1/1

131

وقتی که نیاز به پاسخ یا اطالعاتی از اینترنت دارم ،دچار تردید میشوم.

33

20/0

222

11/0

03

10/3

10

22/2

3

1/3

131

در هنگام ارسال اطالعات از طریق اینترنت احساس راحتی می کنم

3

3/3

11

23/2

32

32/1

31

31/3

13

22/3

131

وقتی که کار با اینترنت را به پایان میرسانم احساس خشنودی میکنم.

3

3/3

32

23/1

31

32/1

223

13/3

23

3/0

131

وقتی که کار با اینترنت را به پایان میرسانم احساس نگرانی میکنم.

12

23/2

211

13/1

10

23/0

11

3/3

1

2/3

131

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

11

22/0

212

12/2

32

13/3

23

0/3

3

2/1

131

وقتی برای استفاده از اینترنت آماده میشوم احساس ثبات و استواری می کنم.

21

1/2

00

13/2

33

33/0

13

11/1

3

3/2

131

وقتی که به استفاده از اینترنت فکر میکنم احساس خوشایندی دارم.

22

1/3

13

11/2

31

30/1

32

32/1

22

1/2

131

کنم ،دچار اغتشاش فکری میشوم.

بحث و نتیجهگیری

در پررژوهش حاضررر میررانگین نمررره کسررب شررده از
پرسشررنامه اضررطراب اینترنترری  54/11±2/39بررود.
نارمنجی و نوکراریزي در بررسری اضرطراب اینترنتری
دانشجویان تحصیال

تكمیلی دانشگاههاي بیرجنرد و

فردوسرری در فرآینررد جسررتجوي اطالعررا

در سررا

 1322میرررررانگین نمرررررره را  )14( 42/15±12/29و
میهمانچی و همكاران در دانرشجویان دانرشگاه عرلوم
130

پزشكی مرازندران مریانگین نمرره را 51/16±11/15
گزارش کرردند ( )17که از مررطالعه حراضررر کمررتر
میباشد .علت این تفاو

را میتوان در سا پژوهش

و جمعیررت مررورد مطالعرره دانسررت زیرررا فررنآوري
اطالعا

روز به روز پیشرفت کرده و افرراد بیشرتري

دسترسی به اینترنت داشته و عالوه بر این دسترسی به
اینترنت نیز سهلتر میشود .بنابراین با در نظر گررفتن
نمره  61به عنوان سرطح متوسر اضرطراب اینترنتری،
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 25نفر ( )%11/6افراد پاسخ دهنرده ،گزینره مروافق و

اضطراب اینترنتی در دانشجویان دندانپزشکی

فروغه منتجب و همکاران

دانشررجویان مررورد بررسرری در مطالعرره حاضررر نظیررر

خانه نی ساعت از ارتبا مسرتقی جروان برا اعضراي

نرررارمنجی و نوکررراریزي و میهمرررانچی و

خانواده کاسته میشود و این گریختن به یرک جامعره

مطالعرررا

همكررراران از سرررطح اضرررطراب کمترررر از متوسر ر

( .)21در این مطالعه مد

زمان استفاده از اینترنت در

در این مطالعه بین جنسیت افراد با اضطراب اینترنتی

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

آماري معنریداري مشراهده نشرد .نترای ایرن

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

مطالعه با یافتههاي تحقیق نرارمنجی و نوکراریزي کره

از اینترنت در دانشجویان پزشكی جستجو بوده است،

معنری

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

تفاو

بین دو جنسیت از نظر میزان اضطراب تفراو

به طور متوس  %25استفاده از اینترنت توس جوانان

داري را مشاهده نكردند مطابقت دارد (.)14
در حالی که رضرایی و همكراران در بررسری میرزان

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

اضررطراب اینترنترری در دانشررجویان رشررته کشرراورزي

این تفاو

را میتوان در نوع جمعیت مطالعه حاضرر

( )12و همچنررین تحقیررق خوشرریان در دانشررجویان

دانست ،زیرا رشته تحصیلی دانشجویان مریطلبرد کره

تكمیلرری دانشررگاه شرریراز و دانشررجویان

دردد بیشتري از اسرتفاده اینترنرت آنران جسرتجو در

دانشگاه علوم پزشكی شیراز میزان اضرطراب اینترنتری

شبكه جهانی باشد ،بنابراین بدیهی است استفاده بیشتر

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

از اینترنت فرد را به آسیبهاي ناشی از آن مسرتعدترر

برین جمعیرت

میکند Joiner .و همكاران نشران دادنرد کره اسرتفاده

تحصرریال

این تفاو

را شراید بتروان در تفراو

زنان از اینترنت براي ارتباطا

مورد مطالعه با پژوهش حاضر دانست.
در این پژوهش بین سن و اضطراب اینترنتی ارتبرا

بیشتر از مردان است و

همچنین اضطراب اینترنتی برا میرزان اسرتفاده ارتبرا

آماري معنیدار مشاهده نشرد Zhang .نشران داد کره

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

بررین احسرراس سررودمندي و اضررطراب اینترنترری در

سا ورود به دانشگاه با میانگین نمره اضطراب ارتبا

گروههاي مختل

سنی تفاو

با مطالعه حاضر مغایر

معنیدار وجود دارد که

دارد ( .)13علت این تفراو

آماري معنیدار داشت .دانشجویان سرا براالتر دچرار
اضطراب اینترنتی پایینتري بودند .بره نظرر مریرسرد

را میتوان در محدوده سنی افرراد در مطالعره حاضرر

دانش اینترنتی و خرود ا رر بخشری اینترنتری توانسرته

دانست به این ترتیب که اکثریت دانشجویان دانشركده

است از میزان اضرطراب در دانشرجویان سرا براالتر

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

بكاهد.

استفاده از اینترنت برا اضرطراب اینترنرت

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

بین ساعا

رابطه آمراري معنریدار مشراهده شرد کره برا مطالعره

سرعت اینترنت راضی نبودنرد .برین رضرایت آنران از

 Joinerو همكاران مطابقت دارد (.)21

سرعت اینترنت با میانگین نمره اضطراب رابطه آماري

در مطالعرره حاضررر  79نفررر ( )%33/6بررراي بررازي و
سرگرمی از اینترنت استفاده میکردند .تحقیقا

نشان

میدهد ،بره ازاي هرر سراعت اسرتفاده از اینترنرت در
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معنیدار مشاهده نشد .در مطالعه  Shamoو همكاران
ت خیر اینترنتی موجب اضطراب شده بود ( .)12نترای
 Kalwarنشان داد که براال برودن اضرطراب اینترنتری
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برخوردارند (.)17،14

باز و شبكهاي باعث کنارهگیري او از اجتماع میشرود

اضطراب اینترنتی در دانشجویان دندانپزشکی
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فروغه منتجب و همکاران

پیشنهادها

میتواند مربو به ت خیر زمرانی اینترنرت و اضرطراب

پیشنهاد میشود در درس مبانی رایانره کره یرک درس

 شاید استفاده.)23( ناشی از جستجو در اینترنت باشد

عمومی و براي تمام دانشجویان ارایه میشود در مورد

از اینترنت پر سررعت بره ویرژه در دانشرجویانی کره

اسررتفاده برریش از انرردازه اینترنررت از ربیررل

خطرررا

بیشررتر بررراي جسررتجوي مطالررب علمرری و تكررالی

.اضطراب اینترنت آموزش داده شود

 بتوانرد سرهمی،دانشگاهی از اینترنت استفاده میکنند
.در کاهش اضطراب آنان داشته باشد

سپاسگزاری

و فن آوري دانشگاه

بدین وسیله از معاونت تحقیقا

علوم پزشكی کرمان و کلیه دانشجویانی کره در انجرام
 دمیمانه،الزم را فراه نمودند

این پژوهش مساعد

، کررد اخررالت ایررن طرررح.سپاسررگزاري مرریشررود
. بودK/93/244

یافتههاي این مطالعه نشان داد کره میرزان اضرطراب
اینترنتی در دانشرجویان رشرته دندانپزشركی از سرطح
 با توجه به گسترش روز افرزون.متوس پایینتر است
استفاده از اینترنت برنامههاي آموزشری مریتوانرد برر
خودکارآمدي و سواد رایانهاي ا رر گذاشرته و مرانع از
.ایجاد اضطراب شود
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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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