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Abstract 
Introduction: Considering the popularity and the widespread access to the Internet, its use has 
turned into a necessity. Besides its various advantages, improper and excessive use of Internet 
has led to overt dependence on the Net. We aimed to determine the effect of Internet addiction on 
academic achievement and its consequences. 
Materials and Methods: This cross-sectional study was done on 298 students studying at Shiraz 
University of Medical Sciences in 2011. The data were collected using Yang's Internet addiction 
questionnaire and analyzed using SPSS software. A P<0.05 was considered as significant. 
Results: The total mean (±SD) internet addiction score was 31.26 (±11.53). 91.6, 6.4, and 0.3% 
of the students had normal, mild, and severe addiction to the Internet, respectively. We found a 
significant relationship between addiction to the Internet and variables such as chatting, sex, 
having a personal laptop, hours working with the computer, and hours surfing the Internet 
(P<0.05). We found no significant relationship between Internet addiction and variables such as 
age, using personal emails, residential location, marital status, number of failed grades, age of 
beginning Internet use (P>0.05). 
Conclusion: Currently, all people including university students are more or less involved in the 
Internet which has caused a massive change in various aspects of people's lives. Therefore, taking 
necessary measures that could result in the proper use of this technology is crucial in order to 
improve the society. 
Keywords 
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. باشد یمشود استفاده از اینترنت یک نیاز اساسی  یمکارها به صورت اینترنتی انجام  تمام یباًتقربا توجه به اینکه امروزه : مقدمه
بدین منظور . شود یمباعث وابستگی به اینترنت و مشکالت ناشی از آن  و افراطی جایباستفاده  معموًالهاي اینترنت،  یتمزدر کنار 

  .یر وابستگی به اینترنت بر وضعیت تحصیلی و پیامدهاي آن انجام شده استتأث یینتعضر با هدف مطالعه حا
نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در  298بر روي  کهیلی است تحل- یمقطع يا مطالعه حاضر، مطالعه :ها روشمواد و 

آوري و وارد  اس پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ جمع، بر اسها داده. انجام شده است 1390در سال دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
  .مورد بررسی قرار گرفت 05/0داري  افزار شد و در سطح معنی نرم

 4/6درصد از دانشجویان در سطح عادي،  6/91بود که  26/31 ± 53/11ن نمره کل اعتیاد به اینترنت در دانشجویا: نتایج
  .ید به اینترنت داشتنددرصد وابستگی شد 3/0درصد وابستگی خفیف و 

  اصیل  مقاله
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اینترنت رابطه  و اعتیاد به کار با اینترنت و ساعت کامپیوتر با کار بین متغیر چت کردن، جنس، داشتن لپ تاپ شخصی، ساعت
 واحد ، محل تولد، تعدادتأهلو بین متغیر سن، استفاده از ایمیل شخصی، محل اسکان، وضعیت  )p>05/0( معناداري وجود داشت

  .)p<05/0( اینترنت رابطه معناداري وجود نداشتاینترنت با اعتیاد به  از استفاده شروع سن و افتاده
امروزه زندگی همه افراد و از جمله دانشگاهیان با اینترنت درآمیخته و تحوالت عمیقی در ابعاد مختلف زندگی  :گیري نتیجه

بسیار  ،پیشرفت جامعه استفاده نمود در جهتمثبت و  طور بهیرو یماتی که بتوان از این نتصماتخاذ لذا  ،امروزي به وجود آورده است
 .باشد یممهم 

  
  واژگان کلیدي

  دانشگاهمحور، اینترنت، دانشجو،  اعتیادرفتار 
  

  مقدمه
گزیر به هم باور نکردنی پیشرفت کرده و سرعت گرفته است و در این بین انسان نا طور ي اخیر بهها سالعلم و  فناوري در 

ي پیشرفت کرده که جزئی از زندگی ا اندازهي اخیر به ها سالشبکه جهانی اینترنت هم طی . فناوري است ن پیشرفت وسویی با ای
  .]1[مهندسی و اجرا گردیده است  ین فناوري دانست که به دست انسان طراحی،تر بزرگتوان  یماینترنت را  .روزمره مردم  شده است

ینترنت از جمله ای به دسترس کهیجاد نموده است اي اقتصادی و اجتماعی، علمي ها عرصهی در فراوان امکاناتي اطالعات ورافن
 ید وجد عضو هزاران روزانه ورود ید است و باجد یصنعت انقالب یشتازپ ینترنتا شک یب .]2[گردد  یمي مهم آن محسوب ها شاخص

  . ]3[است  ياقتصاد و یاجتماع ی،ارتباط انقالب یک شکل دادن حال در ینترنتا یا،دن سراسر در کاربر نفر یلیونم 200 حدود
آمار ارایه شده از سوي مدیریت  .]2[کردند  یمینترنت استفاده ایلیارد نفر از میم نحدود یک و  2001بر اساس برآوردها در سال 

 انجام یقاتتحقیج نتا]. 1[درصد بوده است  32دهد که ضریب نفوذ اینترنت در ایران،  یمنشان  1389توسعه ملی اینترنت در سال 
  . ]4[ است یگريد یسن گروه هر از یشب جوانان، یانم در ینترنتا از استفاده که است آن گرنشان متحده یاالتا در شده

 32/94مدرسه شانگهاي چین نشان داد که میزان استفاده از اینترنت در میان نوجوانان مورد مطالعه  16بررسی در میان نوجوانان 
  .]5[ درصد بوده است 78/8بوده که میزان بروز اعتیاد به اینترنت 

از مردم امریکا از  3/2کردند ولی در حال حاضر  یماز اینترنت استفاده  2002ها در سال  یکاییآمربراي مثال تعداد کمی از 
هاي برخط، خرید کاال، ذخیره اطالعات و مشارکت در  يبازصورت مداوم براي چک کردن ایمیل، فرستادن پیام، انجام  اینترنت به

چندین کشور در آسیا به خصوص چین، کره جنوبی و تایوان مشخص شده است که . ]6[ کنند یم هاي اینترنتی استفاده يبند شرط
دست آمده از مرکز اطالعات شبکه  هات باطالع. ]5[یان جوانان دارند در مبیشترین میزان شیوع اعتیاد به کامپیوتر یا اینترنت را 

 ها آندرصد  8/15کنند که از این تعداد  یممیلیون کاربر از اینترنت استفاده  103نشان داد  2005ژوئن  30اینترنت چین در تاریخ 
  ].5[ اند بودهسال  18نوجوانان زیر 

 ماندن یین، گمنامپا ینه، هزکار یسادگه بودن، ساعت 24 آن، به یدسترس سهولت جمله از ینترنتا به فرد منحصر هاي یژگیو
 از بر آنکه یات، عالوهخصوص ینا. است آن شده از جهان سراسر در مردم یمعظ استقبال موجب یهمگ ها،آن و سایر ویژگی کاربران

 ینترنتاکه  یکالتمش از یکی. آیدمی شماربه یزن آن یبمعااز  یگرد طرف از شوند، یم محسوب ینترنتا هاي یتقابلاز  طرف یک
.  روانی بسیار خطرناکی بر کاربران دارد-تأثیرات رفتاري که است یجهان یمعظ شبکهن یا به یاداعت یا يمجاز یاداعت است، آورده یدپد
]3.[   

اعتیاد به اینترنت یک احساس . ]8, 7[مطرح شد  1996در سال  Goldburgبار توسط  یننخستینترنتی ایاد اعتاصطالح اختالل 
 ناراحتی، نگرانی، اینترنت متصل نیستند احساس ناامیدي،افراد ممکن است موقعی که به  .برخط و نابرخط استحالت متفاوت بین 

و افسردگی کنند و زمانی که به اینترنت متصل هستند احساس خوشایند بودن، برانگیختگی، هیجان، جذبه و حمایت داشته  دلواپسی
  .]9[باشند 

 در ینترنتابه  یاداعت]. 2[محور مورد توجه قرار گرفته است یاد رفتاراعتیر به عنوان اخي ها سالینترنت در ای به وابستگ
 یا و یدرس ی،اجتماع ی،شناخت روان مشکالت بتوانده ک است ینترنتا از استفاده ینوع آن و است آمده يا تکانهاختالالت  یرمجموعهز

  ].3[یجاد کند اینترنت ا به يرفتار یوابستگ ینوع که است ینایف تعرترین  یجرا. ندک یجادا فرد یزندگ ی درشغل
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گیرد و این منجر به ایجاد  می ها آن دوستان صرف کنند، ازتوانند با خانواده و  استفاده از اینترنت، زمان با ارزشی را که افراد می
عنوان  2000سال در   Griffiths. ]10[شود  رس و افسردگی میهاي کوچک اجتماعی، سطوح باالتري از تنهایی، عالئم است گروه

ندارند اما باید استفاده بیش از اندازه و  کنند به اینترنت اعتیاد مینترنت استفاده کرد تعداد زیادي از کاربرانی که بیش از اندازه از ای
  .]11[کننده اعتیاد به اینترنت در نظر گرفته شوند  عنوان عوامل تقویت استفاده متوسط از اینترنت به

 با حاالت و شده يعملکرد اختالل موجب که ینترنتا از ي استفادهالگو یک را ینترنتا به یاداعت یکاآمر یپزشک روان انجمن
، ترك یمعالتحمل،  مالك هفت آن یصتشخ يبرا و است کرده یفتعر همراه باشد، ماهه دو  دوره یک طول در یدرون یندناخوشا

 قابل وقت رفتار، صرف کنترلي برا مداوم یلتماانجامد،  طول به دارد قصد ابتدا در فرد که چه آن از یشب ینترنتا از استفاده زمان
 وجود با استفاده و تداوم ینترنتا از استفاده در اثر یحیتفر و یشغل ی،اجتماع هاي یتفعال کاهش ینترنت،ابا  مرتبط امور يبرا توجه
  ].8) [ماه دو طول در یارمع سه حداقل(است  ی را ارائه نمودهآثار منف از یآگاه

تواند زمینه تخریب سالمت روابط، احساسات و  ي و قمار برخط است که مینگار هرزهاعتیاد به اینترنت شامل اعتیاد به اتاق گپ، 
  .]12[در نهایت روح و روان افراد را فراهم نماید 

Bergmark  طوري که زمان احساس نشود،  اینترنت بهمالك مهم استفاده بیش از حد از  4براي تشخیص اعتیاد به اینترنت
که به اینترنت وصل نیستند، نیازمند زیاد بودن زمان براي اتصال به اینترنت و انزواي اجتماعی را گزارش  زمانی افسردگیتنش و 

  .]13[ اند نموده
یکی از دالیل براي این موضوع این است که استفاده . از اینترنت در نوجوانان افزایش یافته است) زیرکانه(یراً استفاده هشیارانه اخ

سایت و  را به وسیله فراهم آوردن فرصت دسترسی به تعداد زیادي وب ها آنتواند نیازهاي شخصی  یماز اینترنت با کامپیوتر شخصی 
پذیري  یتمسئولنتایج نشان داده است که اعتیاد به اینترنت باعث ایجاد عدم . ]14[فراهم آورد  گوناگون خود ارتباط با همتاهاي

  .]15[شود  یمتحصیلی و کاري  اجتماعی، انزواي اجتماعی، فقدان حمایت اجتماعی و ناکارآمدي
 دسامبر تا و است یشافزا حال در يآورطور شگفت به ینترنتا کاربران تعداد. وجود دارد و غیرهه دانشگا مدرسه، خانه، در ینترنتا

  .]4[است  شده گزارش جهان در نفر یلیونم 665 ینترنتا از کنندگاناستفاده تعداد یالديم 2000ل سا
کنندگان اینترنت را  از استفادهاي  هاي علوم پزشکی گروه قابل مالحظه و از جمله دانشگاه ها دانشگاهباید در نظر داشت که 

 ها آنهدف و بی برنامه نه تنها  بی صورت بهنت و جستجوهاي کنجکاوانه دانشجویان دهند اما عدم استفاده صحیح از اینتر یمتشکیل 
ن اوقات فراغت دانشجویان، یل ایجاد نوعی اعتیاد و صرف بیشترین زمابه دلکند بلکه  یماز رسالت اصلی اینترنت در دانشگاه دور ا ر
  ].2[یر منفی بر عملکرد تحصیل دانشجویان داشته باشد تأثتواند  یم

یر وابستگی به اینترنت بر وضعیت تحصیلی و پیامدهاي مثبت و منفی آن تأث یینتعبدین منظور مطالعه حاضر با هدف  .1
  :هاي پژوهش بشرح زیر است سئوال .طراحی و اجرا شده است

  یان از جستجو در اینترنت چیست؟هدف دانشجو .2
  چه قدر است؟ ننمره کل اعتیاد به اینترنت در دانشجویا .3
  ر طول یک هفته چه میزان می باشد؟اعت کار با کامپیوتر و اینترنت دمیانگین س .4
ماري اختالف معناداري وجود آیا بین انجام فعالیت پژوهشی در دانشجویان عادي و دانشجویان وابسته به اینترنت از نظر آ .5

  دارد؟
  نترنت رابطه معناداري وجود دارد؟به ایاعتیادو ر آیا بین تحصیالت پدر و ماد .6
 میانگین متغیرهاي سن، ایمیل شخصی، چت کردن و داشتن لپ تاپ در بین دو گروه دانشجویان عادي و وابستهین آیا ب .7

  ارتباطی وجود دارد؟ 
  و محل تولد با اعتیاد به اینترنت رابطه معناداري وجود دارد؟ تأهلآیا بین جنس، محل اسکان، وضعیت  .8

  
  ها روشمواد و 

نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  298بر روي  کهاست  Cross Sectional)( یلیحلت-یمقطع يامطالعه حاضر، مطالعه
در  )یخوابگاهیرو غخوابگاهی (مشغول به تحصیل ن جامعه آماري این مطالعه کلیه دانشجویا. شده است انجام 1390ر شیراز د
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حصیل در دانشگاه، اشتغال به تحصیل در ترم جاري و ترم از کل دوره ت حداقل یک گذراندن. باشند یمدانشگاه علوم پزشکی شیراز 
  .رضایت جهت ورود به مطالعه از شرایط ورود به پژوهش حاضر بود

انجام شد و تمام دانشجویان از  )Haphazard(ی و اتفاقاي تناسبی  روش طبقه بر اساساي و  گیري به صورت دو مرحله نمونه
به این ترتیب که ابتدا بر اساس تعداد کل دانشجویان هر دانشکده . نمونه را داشتندهر رشته و مقطع تحصیلی شانس قرار گرفتن در 

محاسبه حجم نمونه با . گیري اتفاقی افراد واجد شرایط وارد مطالعه شدند تعداد الزم براي نمونه مشخص و سپس بر اساس نمونه
میزان شیوع در سایر مطالعات در جامعه دانشجویی  رفتننظر گاستفاده از فرمول محاسبه حجم نمونه براي مطالعات شیوع و با در 

  .نفر برآورد گردید 200حداقل برابر با 
و با استفاده از پرسشنامه ساختار یافته دو قسمتی شامل متغیرهاي دموگرافیک دانشجو از قبیل سن، جنس، ترم  ها دادهآوري  جمع

وضعیت ، هاي مختلف و هدف از جستجوي اینترنتی یتسانه، استفاده از یاو راتحصیلی، میزان مهارت در استفاده از اینترنت  رشته
تحصیلی دانشجویان از جمله معدل، تعداد واحدهاي گذرانده شده، داشتن مشروطی یا واحدهاي افتاده و بخش دوم شامل نسخه 

یی از اعتبار و و رضاالعه درگاهی بود که بر اساس نتایج مط Young سنجش اعتیاد به اینترنت یايو پافارسی پرسشنامه استاندارد 
  .]16[در ایران برخوردار بوده است ) 0/ 88(پایایی خوبی 

 سؤاالتیک از هر گویان در خصوص  تایی لیکرت است که در آن پاسخ 5بر مبناي مقیاس  سؤال 20پرسشنامه مبتنی بر تعداد 
= ، به ندرت1نمره = هرگز( 5 تا 1ریقه نمره نسبی و تفسیر آن با استفاده از راهنماي پرسشنامه یکی از اعداد مطرح شده بر مبناي ط

معیار سازگاري با حالت خود انتخاب نمودند و پس از  به عنوانرا ) 5نمره = و همیشه 4نمره = ، اغلب 3نمره = یگاه گاه، 2نمره 
= عادي(شنامه و مطالعات قبلی از صفر تا صد وضعیت کاربران مورد مطالعه به سه سطح استاندارد پرس بر اساستعیین نمره نهایی 

اطالعات، کدبندي و ها،  دادهآوري  پس از جمع. تقسیم گردیدند )100-80= و وابستگی شدید 79-50= ، وابستگی خفیف50کمتر از 
هاي کمی و رتغیمستقل جهت مقایسه م t باطی نظیر آزموناز آمار استن با استفادهس سپشد و  16نسخه   SPSSيآمارافزار  وارد نرم

 05/0 ها آزمونداري  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و سطح معنی، جهت مقایسه متغیرهاي کیفی بین دو گروه آزمون کاي اسکور
  .در نظر گرفته شد

  
  ها یافته

 53/11ن نمره کل اعتیاد به اینترنت در دانشجویا. بود 51/21 ± 8/1 نفر با میانگین سنی 298تعداد کل افراد حاضر در مطالعه 
درصد وابستگی شدید به اینترنت  3/0درصد وابستگی خفیف و  4/6درصد از دانشجویان در سطح عادي،  6/91بود که  26/31 ±

 2/23. طی داشتندسابقه مشرو ها آندرصد  3درصد سابقه واحد افتاده و  8/14میان کل دانشجویان از  در پژوهش حاضر،. داشتند
درصد در  3/91درصد سابقه فعالیت پژوهشی داشتند،  9/28درصد داراي ایمیل شخصی و  2/85سابقه چت کردن، ن درصد دانشجویا

، میانگین در این مطالعه .داراي لپ تاب بودند ها آندرصد از  5/30درصد در خوابگاه به کامپیوتر دسترسی داشتند و  2/74خانه و 
ساعت بود و بیشترین ساعت  99/4 ±55/7ساعت و  86/6 ± 10ب کامپیوتر و اینترنت در طول یک هفته به ترتیساعت کار با 

سالگی  18بیشترین میزان فراوانی سن شروع کار با اینترنت از سن  ).درصد دانشجویان 50حدود (د شب بو 12تا  8استفاده نیز بین 
براي دریافت مقاالت تحقیقی تمام متن  .متوسط و زیاد داشتند رنت آشناییدرصد از دانشجویان با اینت 85بوده است و حدود 

هدف دانشجویان  .کردند یمدرصد استفاده  15حدود  Pub Medدرصد، و از سایت  50حدود   Googleدانشجویان بیشتر از سایت
درصد سرگرمی و  20حدود ن ایمیل، درصد چک کرد 18درصد تحقیق و جستجوي مقاالت، حدود  36از جستجو در اینترنت حدود 

  .بقیه مواردي از قبیل مسائل فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و پیدا کردن دوست را عنوان کرده بودند
بر . بین انجام فعالیت پژوهشی در دانشجویان عادي و دانشجویان وابسته به اینترنت از نظر آماري اختالف معناداري وجود نداشت

میانگین نمره اعتیاد به . و وابستگی به اینترنت رابطه معناداري وجود نداشتر بین تحصیالت پدر و ماد اساس نتایج مطالعه حاضر
که از  42/31 ± 7/11باسواد بود  ها آنو در دانشجویانی که پدر  77/30±6/10بی سواد بود  ها آناینترنت در بین دانشجویانی که پدر 

 ها آنهمچنین میانگین نمره اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویانی که مادر ). =8/0p(لحاظ آماري ارتباط معناداري وجود نداشت 
که از لحاظ آماري ارتباط معناداري وجود  44/31 ±9/11باسواد بود  ها آنو در دانشجویانی که مادر  55/30±1/10بود سواد  بی

  ).=6/0p(نداشت 
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  العهمورد مطمشخصات دموگرافیکی دانشجویان : 1شماره جدول 
  (%)نسبی فراوانی   زیر گروه  متغیر

  2/86 زن جنس
  8/13 مرد

  1/71  خوابگاه  محل اسکان
  9/28  منزل

  2/82  مجرد  وضعیت تأهل
  8/17  متأهل

  6/86  شهر  محل تولد
  4/13  روستا

  
  

  دانشکده محل تحصیل

  6/33  مامایی- پرستاري
  5/31  بهداشت و تغذیه

  4/14  پیراپزشکی
  6  توانبخشی

  7/1  پزشکی
  8/12  مدیریت

  7/47  16زیر   معدل 
  3/52  16باالي 

  
موتورهاي جستجوي  مورد 

  استفاده

Google 52  
yahoo  15  

  33  سایر
  

  به اینترنت ایمیل شخصی، چت کردن و داشتن لپ تاپ در بین دو گروه دانشجویان عادي و وابستهاستفاده از  متغیرهاي مقایسه: 2جدول 
 نسبی و مطلق وانیفرا  متغیر

  عادي دانشجویان
 نسبی و مطلق فراوانی

  اینترنت به وابسته دانشجویان

P-value 

  08/0 2) 55/5(  34) 4/94(   استفاده از ایمیل شخصی
  >001/0  6) 75/2(  212) 24/97(  چت کردن

  02/0  11) 08/12(  80) 91/87(  داشتن لپ تاپ شخصی
  2/0  8 )3/9(  78) 69/90(  داشتن فعالیت پژوهشی

  
  محل اسکان، وضعیت تأهل و محل تولد در بین دو گروه دانشجویان عادي و وابستهتعداد، متغیرهاي فراوانی مطلق و نسبی : 3جدول 

فراوانی مطلق و   متغیر
نسبی دانشجویان 

  عادي

فراوانی مطلق و نسبی 
دانشجویان وابسته به 

  اینترنت

P-value 

  003/0  20) 85/6(  272) 15/93( تعدا کل دانشجویان
  2/0  12) 8/5(  195) 2/94(  خوابگاه  سکانامحل 

  8) 3/9(  78) 7/90(  منزل
وضعیت 

  تأهل
  7/0  16) 63/6(  225) 37/93(  مجرد
  4) 7/7(  48) 3/92(  متأهل

  3/0  16) 32/6(  237) 68/93(  شهر  محل تولد
  4) 10(      36) 90(  روستا
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افتاده، ساعت کار با کامپیوتر و اینترنت در طول یک هفته و سن شروع استفاده از اینترنت در بین دو گروه دانشجویان عادي و مقایسه میانگین متغیرهاي واحد : 4جدول 
  وابسته

 معیار انحراف ±میانگین  متغیر
  دانشجویان عادي

تعداد دانشجویان وابسته 
  )درصد(به اینترنت 

P-value 

  5/0  75/2±7/1  15/4±5/3  تعداد واحد افتاده
  03/0  68/11±79/11  54/6±49/10  ساعت کار با کامپیوتر در طول یک هفته
  001/0  25/10±5/7  61/4±4/7  ساعت کار با اینترنت در طول یک هفته

  2/0  88/15±11/2  31/16±9/2  سن شروع استفاده از اینترنت
  

  گیري بحث و نتیجه
درصد از دانشجویان در سطح عادي،  6/91بود که  26/31 ± 53/11ن در پژوهش حاضر نمره کل اعتیاد به اینترنت در دانشجویا

 یدر زندگ ینقش مهم و روز افزون ینترنتسوم ا  در هزاره. درصد وابستگی شدید به اینترنت داشتند 3/0درصد وابستگی خفیف و  4/6
ینند و بر گزرا بر یوترکامپ ینو والد تعامل با همساالن ياز جوانان به جا یاريباعث شده تا بس ینترنتجاذبه ا کند یم یفاا یاندانشجو

و  ینترنترا با خطرات استفاده نامناسب از ا یاندانشگاه، دانشجو ینترنتوقت از خطوط ا یراز حد تا د یشاستفاده ب اساس تحقیقات،
 ینب ینترنتیا یاداعت یدامر باعث تشد ینهم یجکه به تدر  مواجه ساخته است یدرس يها مشارکت در برنامه و عدم یلیمشکالت تحص

  . گردد یافراد م ینا
تاپ شخصی با اعتیاد به اینترنت رابطه معناداري وجود داشت که دلیل آن  هش حاضر، بین چت کردن و داشتن لپدر پژو

پ تا ر هنگام چت کردن باشد و داشتن لپتواند جذابیت چت کردن به خصوص با فرد دیگر و عدم احساس گذشت زمان د یم
کند که در هر زمان و مکانی به اینترنت متصل شود و این در طول  می این دلیل که در هر زمانی شخص را قادر تواند به یمشخصی 

دار وجود داشت  به اینترنت هم رابطه معنی اعتیاددر مطالعه زارع بین داشتن کامپیوتر و . تواند باعث اعتیاد به اینترنت شود یمزمان 
-Chihبه نقل از Whangولی در مطالعه سن و اعتیاد به اینترنت رابطه معناداري وجود نداشت نتایج پژوهش نشان داد که بین ]. 2[

Hung Ko  رویزشف ،در مطالعه درگاهی و رضوي]. 7[ت وجود داش بین سن و اعتیاد به اینترنت رابطه معناداري ،Pawlikowski 
 .]16،17،18[ شتهم بین سن و اعتیاد به اینترنت رابطه معناداري وجود داو همکاران 

فعالیت پژوهشی و اعتیاد به اینترنت داشتن  محل تولد، ،تأهلوضعیت حاضر نشان داد که بین ایمیل شخصی، نتایج مطالعه 
اعتیاد به اینترنت رابطه معناداري وجود نداشت در صورتی که در مطالعه  همچنین بین محل اسکان و .داشترابطه معناداري وجود ن

Stavropoulos داري وجود داشت و این مقدار در مناطق شهري بیشتر از  و اعتیاد به اینترنت رابطه معنی بین محل اقامت ،کارانو هم
در پسرها بیشتر از دختران بود، میانگین نمره اعتیاد به معنادار بود و این مقدار  رابطهو اعتیاد به اینترنت جنس  بین .]19[ روستاها بود

که  دار بود معنی ها آنبود که اختالف بین  26/37± 8/13در بین دانشجویان پسر  و 24/30±8/10اینترنت در بین دانشجویان دختر 
 ،نو همکارا Chih-Hung Koه در مطالع. اي و چت کردن باشد یانهراهاي  يبازتواند استفاده بیشتر پسرها از  یمدلیل آن 

Pawlikowski و همکاران، Stavropoulos زاده و  حسنه مطالعر ولی د، ]7،18،19[ دست آمد ههمین نتیجه ب ،و همکاران
در مطالعه ویزشفر نیز رابطه معنادار بود و زنان بیشتر از مردان در معرض  .]20[ این میزان در دختران بیشتر از پسران بود یصالح

  ].17[ خطر بودند
بود  88/15±11/2 اینترنت به وابسته دانشجویان در و 31/16±9/2 عادي دانشجویان در اینترنت شروع استفاده از سن میانگین

معناداري مشاهده ه به اینترنت هم رابط اعتیاداستفاده از اینترنت با ع بین سن شرو .نداشت وجود معناداري رابطه آماري نظر از که
به کامپیوتر و اینترنت سن استفاده از اینترنت و کامپیوتر پایین آمده  تعداد زیادي از کودکانضر به دلیل دسترسی نشد، ولی در حال حا

از اینترنت و کامپیوتر را کنترل کنند تا در آینده  ها آنوالدین باید بیشتر از گذشته مراقب استفاده فرزندان خود بوده و استفاده و 
هاي خانوادگی یک فاکتور براي اعتیاد  یطمحدهد که  یممطالعات پیشین نشان . ی و روانی نشوندمشکالت جسمر فرزندانشان دچا

 تواند موثر باشد ارتباط بین خانوادگی، یماز دیگر فاکتورهاي خانوادگی که بر اعتیاد به اینترنت . باشد یمنوجوانان به اینترنت 
اعتیاد به اینترنت رابطه  و همچنین بین مشخصات روانی افراد. باشد ها بچها همبستگی بین اعضاء خانواده، طرز برخورد پدر و مادر ب

  .]21[وجود دارد 
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توان فرض کرد که هر چه تعداد ساعت  یمطور  ینادر پژوهش حاضر، بین ساعت کار با کامپیوتر و اینترنت رابطه معنادار بود که 
تواند باعث اعتیاد به اینترنت و در صورت تداوم، باعث وابستگی شدیدتر  یماستفاده از اینترنت و کامپیوتر در طول هفته بیشتر باشد 

در مطالعه . را در طول روز براي کار با کامپیوتر و اینترنت در نظر گرفت توان ساعات مشخصی یمفرد شود که براي عدم وابستگی 
گر آن بود که در افرادي که ساعات مشخصی از ویزشفر هم بین ساعات استفاده از اینترنت رابطه معناداري مشاهده شد و نمایان

در . ]17[د کردن یمکنند میزان وابستگی به اینترنت کمتر از کسانی بود که به صورت متغیر از اینترنت استفاده  یماینترنت استفاده 
. ]19،22[ مشاهده شدهم بین ساعات استفاده از اینترنت و اعتیاد به اینترنت رابطه معناداري  Kuss و Stavropoulos مطالعه

به اینترنت  گوییم یم ،ساعت در هفته از اینترنت استفاده کند 19فردي که  نموده استعنوان  Holmesبه نقل از معیدفر، همچنین 
ساعت در روز از اینترنت استفاده کند معتاد به  8ساعت در هفته یا  38کند کسی که حداقل  یم عنوان Youngولی اعتیاد دارد، 

  ]. 15[است  اینترنت
در مطالعه حاضر، بین تعداد واحد افتاده و اعتیاد به اینترنت رابطه معناداري مشاهده نشد که در مطالعه محمدبیگی و همکاران نیز 

به این نتیجه رسید که استفاده به نقل از معیدفر، در تحقیقاتش  Beardهمچنین ]. 2[د دار نبو همین نتیجه بدست آمد و رابطه معنی
ز اندازه تا دیر وقت از خطوط اینترنت دانشگاه، دانشجویان را با خطرات استفاده نا مناسب از اینترنت و مشکالت تحصیلی و بیش ا

  ].15[گردد  یمهاي درسی مواجه ساخته است که به تدریج همین امر باعث تشدید اعتیاد به اینترنت بین افراد  عدم مشارکت در برنامه
ي معناداري مشاهده نشد، اما در بین  رابطهن سطح تحصیالت پدر و مادر با وابستگی به اینترنت از لحاظ سطح تحصیالت، بی

توان چنین استدالل نمود که آزادي دادن بیشتر والدین به فرزندان،  یموالدین تحصیل کرده نمره وابستگی به اینترنت باالتر بود که 
این  Chih-Hung Koدر پژوهش . باشد یمده خود والدین از دالیل مربوطه در دسترس بودن اینترنت به علت سواد والدین و استفا

د باالتر بیشتر در معرض اختالل اعتیات تر و نیز افراد داراي تحصیالا پایگاه اقتصادي و اجتماعی باالنتیجه بدست آمد که افراد ب
   ].7[اینترنتی قرار دارند 

به  یآگاه نیهمچنط هاي پژوهشی، محرمانه بودن اطالعات و همچنین در مبحث مالحظات اخالقی، هماهنگی با محی
  .مد نظر قرار گرفت مطالعه در ياریاخت مشارکت دانشجویان جهت

امروزه زندگی همه افراد و از جمله دانشگاهیان با اینترنت و شبکه درآمیخته و تحوالت عمیقی در توان گفت که  یمدر نهایت 
دانشجویان که امروزه در اغلب کشورها بخش اصلی نیروي جوان را تشکیل  .آورده استابعاد مختلف زندگی امروزي به وجود 

هاي اصلی کاربر اینترنت و رایانه هستند و اینترنت در کنار هم  و همچنین با در نظر گرفتن این واقعیت که یکی از گروه دهند یم
انشجویان و اینترنت هم خود را و هم کلیت جامعه و دانش را د. باشند ینیروي مهمی در تحول زندگی انسان امروزي و انسان آینده م

در این فراینده دگرگونی پرشتاب و گسترده، دانشجویان زندگی و هویت خود . کنند یدگرگون ساخته و در آینده بیش از این متحول م
پیشرفت جامعه استفاده نمود بسیار مهم مثبت و در  طور بهکاربست تدابیري که بتوان از این نیرو لذا  سازند یرا نیز شکل داده و م

 .باشد یم
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