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چکیده
مقدمه :اعتیاد به اینترنت یکی از مشکالت همراه با پیشرفت تکنولوژی است که بر سالمت روانی افراد تأثیر میگذارد؛ لذا پژووه اارژر
باهدف بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و بیخوابی ،ارژررا ،،افرژردگی و اسژتر در دانشژ ویان پرسژتاری و مامژایی دانشژااه ززاد
اسالمی وااد ب نورد در سال  1955ان ام شد.
روش بررسی :این مرالعه توصیفی -تحلیلی بر روی  252نفر از دانش ویان پرستاری و مامایی دانشااه ززاد اسالمی وااد ب نورد کژه بژا
استفاده از روش نمونهگیری طبقهای -تصادفی انتخا ،شده بودند ،ان ام شژد .از پرسشژنامههژای اعتیژاد بژه اینترنژت یانژ ،،بژیخژوابی و
پرسشنامه ارررا ،،افرردگی و استر استفاده شد .دادهها با استفاده از نژرمافژاار  SPSSنرژخه  19و ززمژون تحلیلژی زنژالیا واریژانس
یکطرفه ت ایهوتحلیل شدند.
یافتهها 69 :درصد از دانش ویان دختر و  59/2درصد از زنها دانشژ وی رشژته پرسژتاری بودنژد .میژاناین نمژره اعتیژاد بژه اینترنژت در
دانش ویان  91/11بود و  9/6درصد از زنها اعتیاد به اینترنت داشتند .همچنین میاناین نمژره ارژررا ،،اسژتر  ،افرژردگی و بژیخژوابی
دانش ویان به ترتیب برابر با  16/12 ،29/96 ،12/51و  11/59بود .ارتباط معنیداری بین اعتیاد به اینترنت با متغیرهای ارررا ،،اسژتر ،
افرردگی و بیخوابی دیده شد (.)P˂2/221
بحث و نتیجهگیری :با توجه به شیوع اعتیاد به اینترنت در بین دانشژ ویان و ارتبژاط معنژیدار زن بژا افرژردگی ،ارژررا ،،اسژتر و
بیخوابی در زنها ،باید برنامهریایهای الزم بهمنظور پیشایری از این مشکل بهداشتی ان ام شود.
واژگان کلیدی :اعتیاد به اینترنت ،ارررا ،،استر  ،افرردگی ،بیخوابی
ارجاع :نوری رضا ،صادقیان نعیمه .اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با اضطراب ،استرس ،افسردگی و بیخوابی در دانشجویان پرستاری و مامایی .مجله
پژوهشهای سالمت محور 1931؛ .51-57 :)1(9
 .1کارشناس ارشد ،گروه پرستاری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بجنورد ،بجنورد ،ایران.
 .2دانشجو کارشناسی ،گروه مامایی ،دانشگاه ازاد اسالمی ،واحد بجنورد ،بجنورد ،ایران.
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* نویسنده مسئول :خراسان شمالی ،بجنورد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد.

اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با اضطراب ،استرس ،افسردگی و بیخوابی

رضا نوری و همکار

مقدمه

مطالعات نشان داده شده که بین اعتیاد بته اینترنتت بتا

اینترنت یکی از قابل دستتر تترین و پیشترتتهتترین

اتستتردگی رابطتتهای مثبتتت وجتتود دارد ( .)11-14در

تکنولوژیهای ارتباطی است که به وسیله آن میتتوان

مطالعهای دیﮕر بیان شده کته اضتطرا ،،اتستردگی و

به انواع متنوعی از منابع اطالعاتی دست یاتتت (.)1،2

اختال جستمانی در دانشتﺠویان معتتاد بته اینترنتت

استفاده از اینترنت به صورت گستردهای اتزایش یاتتته

نسبت به سایر دانشﺠویان بیشتر میباشد ( .)13نتتایج

است به گونهای که تعداد کاربران تعتا بتیش از 2/5

مطالعه علوی و همکاران ( )12نیز حاکی از آن بود که

میلیارد نفتر در سراستر جهتان متیباشتند .بتا وجتود

بین خود بیمارانﮕاری ،وسوا  ،اضطرا ،و اتسردگی

کاربردهای مثبت اینترنت ،استفاده نادرست و اتراطتی

با اعتیاد به اینترنت ارتباط معنیداری وجود دارد.

از آن میتواند اثرات خطرنتاکی بتر ستالمت کتاربران

استفاده بتیش ازحتد از اینترنتت بتا کمبتود ختوا،،

داشتتته باشتتد ( .)4،3یک تی از مه ت تتترین عتتوارض و

اختالﻻت خلوی و مشکالت سالمتی مرتبط متیباشتد

مشکالت همراه با اینترنتت ،اعتیتاد بته آن استت کته

( .)14،15،16همﭽنتتین بتتر استتا

نتتتایج برختتی از

اولین بار توسط  Gonzalezمطرح شد ( .)5اعتیاد بته

مطالعتتات انﺠتتام شتتده ،مﺤ تیطهتتای آموزش تی ماننتتد

اینترنت ،به استفاده بیش ازحد ،نتامعوو و بیمارگونته

دانشﮕاهها مﺤیطی مناستﺐ بترای اعتیتاد بته اینترنتت

از اینترنتتت گفتتته متیشتتود ( .)6انﺠمن روانپزشتتکی

متتیباشتتند و میتتزان شتتیوع اعتیتتاد بتته اینترنتتت در

آمریکا ،اعتیاد به اینترنت را الﮕوی استفاده از اینترنت

دانشﺠویان بیشتر از سایر کاربران متیباشتد ( .)17در

با حاﻻت

نتیﺠه ،با توجه به رشد روزاتزون استتفاده از اینترنتت

ناخوشایند درونی در طو ی تک دوره دوماهتته همتتراه

در بین دانشﺠویان و اهمیت تأثیری که متیتوانتد بتر

باشد ،تعریﻒ کرده و برای تشﺨیﺺ آن هفتت متال

سالمت و عملکرد تﺤﺼیلی آنان داشته باشد و این که

ارائه کرده است (حداقل سه معیتار در طتو دو متاه)

مطالعهای مشتابه در دانشتﺠویان دانشتﮕاه آزاد انﺠتام

تﺤمل ،عالئتتت تر  ،زمان استفاده از اینترنت بیش از

نشده بود ،لاا مطالعه حاضر با هتدف بررستی ارتبتاط

آنﭽه که ترد در ابتدا قﺼد دارد به طو انﺠامد ،تمایل

بین اعتیاد به اینترنت با بیخوابی ،اضطرا ،،اتسردگی

مداوم برای کنتر رتتار ،صرف وقت قابل توجه برای

و استر

در دانشﺠویان پرستاری و مامتایی دانشتﮕاه

امور مرتبط با اینترنت ،کاهش تعالیتهای اجتماعی،

آزاد اسالمی واحد بﺠنورد در سا  1495انﺠام شد.

که موجﺐ

اختال عملکردی شده

و

شﻐلی و تفریﺤی در اثر استفاده از اینترنت و
آن ( .)7اعتیاد به اینترنت بر سالمت و بهداشتت روان

مطالعه حاضر ،مطالعهای توصتیفی -تﺤلیلتی بتود کته

تأثیر منفی میگتاارد و منﺠتر بته نتاراحتی و اختتال

به صورت موطعی در نیمسا دوم سا تﺤﺼتیلی -95

بالینی میشود ( .)7-9غفاری معتود استت کته اعتیتاد

 1493انﺠام شد .جامعته آمتاری را کلیته دانشتﺠویان

به اینترنت با عالئمی همﭽتون اضتطرا ،،اتستردگی،

پرستاری و مامایی دانشﮕاه آزاد اسالمی واحد بﺠنورد

بیقراری ،اختالﻻت عاطفی و ازه گسیﺨتﮕی روابتط

تشتتکیل دادنتتد .تعتتداد  251نفتتر از آنهتتا بتته رو

اجتماعی همراه استت ( .)11همﭽنتین در بستیاری از

نمونهگیری طبوهای -تﺼادتی انتﺨتا ،و وارد مطالعته
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درنهایتتتت ،تداوم استفاده با وجود آگاهی از آثار منفی

روش بررسی

اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با اضطراب ،استرس ،افسردگی و بی خوابی

رضا نوری و همکار

شدند .به دانشﺠویان اطمینان داده شتد کته اطالعتات

گرتته شدند .روایی و پایتایی ایتن پرسشتنامه نیتز در

مﺤرمانه خواهند ماند .سپس رضایت آگاهانه رضتایت

مطالعهای در ایران مورد تأیید قرار گرتته است (.)19

از دانشﺠویان اخا شد.

شاخﺺ شدت بیختوابی یتک ابتزار شتامل  7ستؤا

بتته منظتتور گتتردآوری اطالعتتات از پرسشتتنامههتتای
استتتاندارد اعتیتتاد بتته اینترنتتت یانتت

( Internet

است که ادرا

را انتدازه متی

تترد از بتیختوابیا

گیرد .امتیازدهی به سؤاﻻت با استفاده از مویتا

پتنج

 ،)IAT: Addiction Testاستتتاندارد اتستتردگی،

تایی لیکرت بود .دامنه نمرات بین  1تتا  20متیباشتد

( DASS21: The Depression

که نمره باﻻتر شدت بیشتر بیخوابی را نشان میدهد.

 )Anxiety Stress Scaleو پرسشتتنامه شتتاخﺺ

روایی و پایایی ایتن پرسشتنامه نیتز در مطالعتهای در

شتتدت بتتیختتوابی ( ISI: Insomnia Severity

ایران مورد تأیید قرار گرتته است (.)21

اضطرا ،و استر

 )Indexاستتتفاده شتتد .در ابتتتدا نیتتز ستتؤاﻻتی در

دادهها با استفاده از مﺤاسبه آمارههای توصیفی نظیتر

خﺼوص ویژگتیهتای دموگراتیتک نظیتر جنستیت،

تراوانی ،میانﮕین و انﺤراف معیار و آزمونهای آمتاری

وضعیت تأهل و رشته تﺤﺼیلی طرح شد.

تﺤلیلی نظیر آنالیز واریانس یکطرتته تﺠزیتهوتﺤلیتل

پرسشتنامه اعتیتاد بتته اینترنتت یانت  ،پرسشتتنامهای
استاندارد شامل  21سؤا بود .امتیازدهی بته ستؤاﻻت
بر اسا

مویا

شدند .تﺠزیه وتﺤلیل دادههتا بتا استتفاده از نترماتتزار
آماری  SPSSنسﺨه  16انﺠام شد.

پنجتایی لیکرت بود .دامنه نمترات از
نمره کستﺐ شتده از ایتن

 21تا  111بود که بر اسا

یافتهها

آزمون ،اتتراد در یکتی از سته گتروه عتدم اعتیتاد بته

 %76از اتتتراد موردبررس تی را زنتتان تشتتکیل دادن تد.

اینترنت ( ،)21-39در معرض اعتیاد به اینترنتت (-79

 %65/5دانشﺠویان موردبررسی مﺠرد بودند %62 .آنان

 )51و اعتی تاد بتته اینترنتتت ( )01-111قتترار گرتتنتتد.

غیر خوابﮕاهی و  %54/2نفر آنها در رشتته پرستتاری

روایی و پایایی نسﺨه تارسی این پرسشتنامه در ایتران

تﺤﺼیل میکردند (جدو .)1

مورد تأیید قرار گرتته است (.)10
پرسشنامه استاندارد مویتا

اتستردگی ،اضتطرا ،و

استر

به منظور بررسی میزان اضطرا ،،اتستردگی و

استر

طراحی شده و دارای  21ستؤا بتود کته هتر

به سؤاﻻت بر اسا

امتیاز (سه) در نظر گرتته شد و سپس نمرات بایتد دو
برابتتر شتتوند کتته نمتترات  21و بتتاﻻتر در مویتتا
اتسردگی 15 ،و بتاﻻتر در مویتا

اضتطرا ،و  26و

استر  ،به عنوان بیش از حد در نظر
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ویژگیهای دموگرافیک
جنسیت

وضعیت تأهل

چهارتتایی لیکترت بتود.

ک ترین امتیاز مربوط به هر سؤا (صتفر) و بیشتترین

باﻻتر در مویا

آماره توصیفی

– سال سوم  /شماره / 1بهار 1931

تعداد (درصد)

محل سکونت

رشته تحصیلی

دختر

(138)71

پسر

(18)22

مجرد

(112)15/1

متأهل

(21)92/2

خوابگاه

(35)92

غیر خوابگاه

(155)12

پرستاری

(199)59/2

مامایی

(117)21/2

میتتانﮕین نمتتره اعتیتتاد بتته اینترنتتت در دانشتتﺠویان
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کدام از مویا ها دارای  7سؤا میباشتد .امتیتازدهی
مویا

جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک دانشجویان

اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با اضطراب ،استرس ،افسردگی و بیخوابی

رضا نوری و همکار

و اتستردگی بته

( 41/13)11/44بود (جدو  .)2همﭽنین طبت نتتایج

میانﮕین نمترات اضتطرا ،،استتر

پتتژوهش  69درصتتد از دانشتتﺠویان عتتدم اعتی تاد بتته

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

اینترنت 23/4 ،درصد نفر در معرض اعتیاد به اینترنت

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

و  6/7درصد اعتیاد به اینترنت داشتند.

معنیداری بین اعتیاد به اینترنت با اضطرا ،،استتر
و اتسردگی وجتود داشتت (( )P˂1/111جتدو .)4

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

همﭽنین طب نتتایج پتژوهش ،میتانﮕین نمتره شتدت

بیخوابی

بیخوابی در دانشﺠویان برابتر بتا ( 13/56)3/90بتود

آماره توصیفی

انحراف معیار  ±میانگین

ابعاد مورد بررسی

(جدو  )2که ارتباط معنیداری بتین آن و اعتیتاد بته

اعتیاد به اینترنت

91/12±11/99

اینترنت وجود داشت ( )P˂1/111یعنی دانشتﺠویانی

اضطراب

12/52±5/21

افسردگی

17/12±1/29

که وابستﮕی بیشتتری بته اینترنتت داشتتند ،از شتدت

استرس

29/97±1/52

بیخوابی

12/51±2/32

بیخوابی بیشتری نیز برخوردار بودند (جدو .)4

جدول  :3ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با اضطراب ،استرس ،افسردگی و بیخوابی
سطح اعتیاد به اینترنت

P-value

عدم اعتیاد به اینترنت

در معرض اعتیاد به اینترنت

اعتیاد به اینترنت

(میانگین ±انحراف معیار)

(میانگین ±انحراف معیار)

(میانگین ±انحراف معیار)

اضطراب

11/15±5/77

16/13±7/17

22/43±6/94

˂1/111

استرس

13/11±6/74

19/15±7/11

29±6/03

˂1/111

افسردگی

12/36±6/25

16/35±5/76

23/12±5/90

˂1/111

بیخوابی

0/99±4/65

15/09±4/91

24/60±4/30

˂1/111

مطالعه حاضر باهدف تعیین وضعیت اعتیاد به اینترنت

نشان داد ( )24که با نتایج مطالعته حاضتر همﺨتوانی

و ارتبتتاط آن بتتا اضتتطرا ،،استتتر  ،اتستتردگی و

نداشت و این ممکن استت بته ایتن دلیتل باشتد کته

بیخوابی در دانشﺠویان پرستاری و مامتایی دانشتﮕاه

جامعه آماری مطالعه تتو بامطالعته حاضتر متفتاوت

آزاد اسالمی واحد بﺠنورد انﺠام شد.

میباشد و دانشآموزان مﺤدودیت بیشتری در استفاده

نتایج مطالعه نشان داد که  6/7درصد از دانشتﺠویان

از اینترنت دارند.

اعتیاد به اینترنت داشتند که با نتایج بﺤری و همکاران

یاتتهها نشان داد که ارتباط معنیداری بین اتستردگی

مشابه بود ( .)21همﭽنین طب آمار موجتود در متورد

در دانشﺠویان و اعتیاد به اینترنت وجتود دارد کته بتا

شیوع اعتیاد به اینترنتت 5 ،تتا  11درصتد از کتاربران

نتایج سایر مطالعات مشابه همﺨوانی داشت (.)23،25

اینترنت ،اعتیاد به اینترنت دارنتد ( .)22نتتایج مطالعته

همﭽنین طب نتایج برخی از پتژوهشهتا کستانی کته

 Xieو همکتاران که بر روی دانتشآموزان در کتشور

اعتیاد به اینترنت دارند ارتباطات اجتماعی ضعیﻒتری
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بحث و نتیجهگیری

چین انﺠام شد ،میزان اعتیاد به اینترنت را  1/6درصتد

اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با اضطراب ،استرس ،افسردگی و بی خوابی

رضا نوری و همکار

دارند که در طوﻻنی مدت ممکن است باعث به خطتر

بتتیختتوابی دارنتتد وقتتت بیشتتتری را در اینترنتتت و

اتتتتادن ستتالمت روان و اتستتردگی در آنهتتا شتتود

شبکههای اجتماعی بﮕارانند.
با توجه بته نتتایج مطالعته کته نشتان داد اعتیتاد بته

(.)6،23
نیز

اینترنتتت بتتر ابعتتاد ستتالمتی دانشتتﺠویان تتأثیر منف تی

در مطالعه حاضر بین اعتیاد به اینترنت و استر

ارتباط معنتیداری وجتود داشتت و میتانﮕین نمترات

م تیگتتاارد ،بای تد برنامتتهری تزیهتتای ﻻزم در جهتتت

دانشتتﺠویان معتتتاد بتته اینترنتتت بتته طتتور

ترهن سازی استفاده درست و مناستﺐ از اینترنتت و

معنیداری از سایر دانشﺠویان بیشتر بود که بتا نتتایج

همﭽنین آگتاهستازی دانشتﺠویان در متورد عتوارض

مطالعتتات  Cheungو همکتتاران ( )26و جعفتتری و

اعتیاد به اینترنت انﺠام شود.

استتتر

تتتاتﺤیزاده ( )27همﺨتتوانی داشتتت .اتتتراد معتتتاد بتته
اینترنت به دلیل وابستﮕی و تﻐییر ایﺠاد شده در سبک

پیشنهادها

زنتتدگی آنهتتا مستتتعد اختتتال روان تی هستتتند و در

بتتا توجتته بتته تتأثیر اعتیتاد بتته اینترنتتت بتتر ستتالمت

صورتی که به اینترنت دسترسی نداشتته باشتند دچتار

دانشتتﺠویان ،بای تد برنامتتهری تزیهتتای ﻻزم در جهتتت

استر

خواهند شد (.)14

همﭽنین طبت نتتایج ایتن مطالعته ،بتین اعتیتاد بته
اینترنتتت و اضتتطرا ،نیتز ارتبتتاط معنتیداری وجتتود

نظتتارت و کنتتتر بتتر روی استتتفاده دانشتتﺠویان از
اینترنت و همﭽنین آموز های ﻻزم در مورد استتفاده
صﺤیح از اینترنت به آنها انﺠام شود.

داشت .نتایج مطالعات متعدد نشان داد که اتراد معتتاد
به اینترنت ،اضطرا ،بیشتری دارنتد و جهتت کتاهش
میتزان اضتتطرا ،ختتود بتته اینترنتتت روی متیآورنتتد
(.)14،24،20
همﭽنین یاتتههتای پتژوهش نشتان داد کته ارتبتاط
معنیداری بین اعتیاد به اینترنت و بتیختوابی وجتود
دارد که با نتایج مطالعات دیﮕتر مشتابه بتود (.)14،16
مشکالت ختوا ،ممکتن استت یکتی از عتوارض و
پیامدهای اعتیاد به اینترنت باشد؛ اما نتیﺠه عکس نیتز

سپاسگزاری

از تمام دانشﺠویانی که ما را در اجرای ایتن پتژوهش
یاری کردند تشکر و قدردانی میشود.
تعارض منافع

بدینوسیله نویسندگان تﺼریح مینمایند که هیچگونته
تعارض مناتعی در خﺼوص پتژوهش حاضتر وجتود
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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