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Abstract 
Introduction: One of the most important features of the growing modern society is the impact of 
communication tools, especially on the Internet and mobile phones, which is undoubtedly affecting young 
people, especially the student population. Therefore, this study aimed to assess the addiction to Internet 
and cell phone damage in nursing students in 2016. 
Methods: This cross-sectional descriptive study was conducted on 250 nursing students of Aliabad Azad 
University in a simple random sampling. Data collection tools included demographic information form, 
Young's Internet addiction scale (IAT), and Cell-Phone Over-Use Scale (COS). Data were analyzed using 
SPSS 21 software using Mann-Whitney, Kruskal-Wallis and Spearman correlation coefficients. 
Results: This study showed that 89.2% of injuries and 2.4% of injuries and 8.4% of injuries were not 
damaged. In terms of Internet addiction, 86.4% were addicted, 0/08% had addiction and 12.8% were 
addicted to the Internet. Also, there was a significant relationship between internet addiction and mobile 
phone damage (P < 0.01). 
Conclusions: According to the findings of this research Nursing students are in a relatively good condition, 
however, in danger of being addicted to the Internet and mobile phone injuries. Therefore, holding 
workshops can help us adopt a more realistic approach to these devices. 
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 مقاله پژوهشی           ایران پرستاری پژوهش نشریه
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 28/62/6931 تاریخ پذیرش مقاله:    80/80/6931 تاریخ دریافت مقاله:

 
 است. محفوظ رانیا یپرستار یعلم انجمن یبرا نشر حقوق یتمام

مقدمه

انسان عصر حاضر سرنوشتی انقالب در ارتباطات باعث گردیده است که 

متفاوت از اندیشه ی پیشینیان خود یابد. ابزارهای ارتباطی مانند تلفن 

همراه، ماهواره و اینترنت این قابلیت را به ما بخشیده اند که بتوانیم در 

 .[6] تعامل با مسافت ها و مکان های دور تر قرارگیریم

ین را زم در این بین اینترنت یکی از ابزارهای ارتباطی عصر مدرن است که

به یک دهکده جهانی تبدیل کرده است و زندگی افراد را عمیقا تحت تأثیر 

رنت د بدون اینت، به گونه ای که بسیاری از افراد نمی توانن[2]قرار داده است 

. چرا که امروزه برای جستجوی اطالعات، تماس با [9]زندگی کنند 

دوستان سراسر جهان، فعالیت های حرفه ای، اجتماعی و کاری از اینترنت 

، 2861. بر اساس یک وب سایت در ماه ژوئن سال [4]استفاده می شود 

درصد است، در حالی که  0/03میانگین درصد نفوذ اینترنت در جهان 

و در  69نفر در جهان رتبه  02086199درصد و  0/10وذ ایران با میزان نف

. تلفن همراه جایگاهی قدرتمند در زندگی  [0]خاورمیانه رتبه اول را دارد

امروزه تلفن همراه تنها یک  [1]اجتماعی و فردی بشر پیدا کرده است 

وسیله ی صوتی بین کاربران نمی باشد بلکه به واسطه ی دسترسی به 

اینترنت، ارسال پیامک، فیلم و عکس، فضای مجازی، تماشای فیلم به 

. [1]صورت آنالین به بخش مهمی از زندگی روزانه افراد تبدیل شده است 

اگر چه این ارتباطات باعث سرعت بخشیدن به کارها و کاهش فاصله ها 

، ولی این فن آوری نوین ارتباطی همچون شمشیر دولبه [0]گردیده است  

. کاربردهای [3]می تواند مضرات و مشکالت فراوانی به همراه داشته باشد 

فراوان اینترنت و جذابیت های آنهم چون داشتن اطالعات به روز، تنوع، 

جاذبه های صوتی و تصویری توجه زیادی را به خود جلب کرده و باعث 

 چکیده

ابزار های ارتباطی به ویژه اینترنت و تلفن همراه است که این تأثیر در  یکی از مهم ترین ویژگی های جامعه ی مدرن، تاثیر :مقدمه

جوانان خصوصا قشر دانشجو بدون شک وجود دارد، لذا این مطالعه با هدف بررسی اعتیاد به اینترنت و آسیب های ناشی از تلفن همراه 

 .در دانشجویان پرستاری انجام شد

نفر از دانشجویان  208مقطعی است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده بر روی -توصیفیاین پژوهش یک مطالعه ی  :روش کار

پرستاری دانشگاه آزاد علی آباد کتول انجام شد. ابزارهای گردآوری داده ها شامل فرم اطالعات دموگرافیک، مقیاس اعتیاد به اینترنت 

ود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری یو من ویتنی، کروسکال ب( COS) و مقیاس استفاده آسیب زا از تلفن همراه (IATیانگ )

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. SPSS-21والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن و با نرم افزار 

یاد به درصد بدون آسیب بودند. از نظر اعت 4/0درصد آسیب زیاد و  4/2درصد آسیب معمولی و  2/03نتایج نشان داد که  ها:یافته

درصد در معرض اعتیاد به اینترنت بودند. و بین اعتیاد به اینترنت و آسیب  0/62درصد اعتیاد و  80/8درصد عدم اعتیاد،  4/01اینترنت 

 .(r ،86/8 > P=  11/8) های ناشی از تلفن همراه ارتباط معناداری وجود دارد

نسبتا  تیتلفن همراه، وضع یها بیو آس نترنتیبه ا ادیاز نظر اعت یپرستار انیپژوهش دانشجو نیا یها افتهیبر طبق  نتیجه گیری:

ت به تر نسب نانهیواقع ب یکردیتواند در اتخاذ رو یم یآموزش یکارگاه ها یهستند. لذا برگزار زیدر معرض خطر ن یدارند ول یمطلوب

 کمک کند. لیوسا نیا

 یتلفن همراه، پرستار نترنت،یا اد،یاعت واژگان کلیدی:
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استفاده ی افراطی توسط افراد و به وجود آمدن پدیده ای به نام اعتیاد به 

. اعتیاد به اینترنت به طور کلی به عنوان یک [68]شده است  اینترنت 

یل غیر قابل کنترل برای استفاده بیش از حد از اینترنت تعریف شده تما

است که باعث اختالل در فرد و در زندگی روزمره او می شود و در حال 

. [66] تبدیل شدن به یک مشکل جدی در سراسر جهان گردیده است

درصد می باشد و در آمریکای  1شیوع اعتیاد به اینترنت در سراسر جهان 

درصد ،  4/9درصد، اقیانوسیه  6/1اروپا درصد، جنوب و شرق  0شمالی 

 0/0، هم چنین در چین [62]درصد،   3/68درصد، خاورمیانه  6/1آسیا 

 66و  69در زنان و مردان ایرانی به ترتیب  [69]درصد  0/8درصد، ایتالیا 

اشاره می کنند که  (2864و همکاران ) Azherمی باشد.  [64]درصد 

از اینترنت منجر به اضطراب، افسردگی، کج خلقی، بی استفاده بیش از حد 

قراری، افکار وسواسی، خیالبافی، افت عملکرد تحصیلی و آموزشی و انزوای 

این اعتیاد هم چنین منجر به اختالل در وضعیت  .[60]اجتماعی می شود 

و کاهش قابل  [61]روانی فرد و اختالل در تعامالت شغلی و اجتماعی 

توجه فعالیت های بدنی، تغییر سبک زندگی، افزایش رفتار جنسی، 

خشونت، دروغ گویی، نادیده گرفتن دوستان، خانواده و اشتغال می گردد 

[0]. 

امروزه مسئله ی افزایش استفاده از اینترنت و پیامدهای آن در میان جوانان 

وضوع مهم و تأثیر گذار در زندگی به خصوص دانشجویان به عنوان م

. مطالعات حاکی [0]شخصی و اجتماعی آن ها مورد توجه قرار می گیرد 

از آن است که دانشجویان یکی از گروه های در معرض خطر اعتیاد به 

 متون به دسترسی جهت مهم منابع از یکی . اینترنت[61]اینترنت هستند

 آن، از دانشجویان و می شود محسوب پزشکی علوم دانشگاه های در علمی

 . [60]می کنند  استفاده خود شخصی و حرفه ای اهداف برآوردن جهت

و تعداد کاربران حرفه ای و نیمه حرفه ای تکنولوژی اطالعات و ارتباطات 

در بین دانشجویان علوم پزشکی به اقتضای شغل و حرفه آنان و دسترسی 

به امکانات مربوط در محیط های دانشگاهی به مراتب بیشتر از سایر گروه 

ی به عنوان کسانی که سالمت هاست و در این بین دانشجویان پرستار

جامعه منوط دانش، نگرش و رفتار آن هاست و نهایتا در مشاغلی قرار 

خواهند گرفت که انتقال دهندگان پیام های بهداشتی بوده، بایستی به طور 

 Krajewskaتا آن جا که مطالعه  ، [63]ویژه مورد توجه خاص قرار بگیرند 

( که با هدف بررسی اعتیاد به اینترنت در دانشجویان 2866همکاران ) و

علوم پزشکی انجام گرفت، نتایج نشان داد که اعتیاد به اینترنت در 

 6/3درصد( و پزشکی ) 3/3درصد(، مامایی ) 9/68دانشجویان پرستاری )

( نشان داد 6932مطالعه کیانی و همکاران ). هم چنین [28]درصد( بود 

و  Al-Gamalو مطالعه   [63]درصد دانشجویان پرستاری 1/61که 

درصد دانشجویان پرستاری به اینترنت اعتیاد  48همکاران نیز نشان داد که 

 داشته پرستاری فرایندهای بر بسیار بدی تبعات می تواند مورد این که دارند

ل می تواند در دانشجویان پرستاری ایمنی و . وجود این اختال[26]باشد  

مراقبت از بیمار را با مشکل مواجه کند و این موضوع تأثیر قابل توجهی بر 

. [22]عملکرد درسی و زندگی دانشجویان پرستاری نیز خواهد داشت 

نتیجه ی پژوهشی در ترکیه نشان داد که اعتیاد به تلفن هوشمند بر حس 

. استفاده [29]دارد تأثیر منفی همدردی دانشجویان پرستاری با بیماران 

از تلفن های هوشمند در محیط کار به خصوص در حرفه هایی که مرتبط 

با سالمت  که نیاز  به تمرکز باالیی دارد، باعث خطای درمانی می شود و 

بیماران را در معرض خطرات جدی قرار می دهد.، بنابراین استفاده از تلفن 

مکن برسد و هوشمند در محیط کاری پرستاری باید به حداقل م

دانشجویان پرستاری نیز باید باید از خطرات مرتبط با این امر آگاه گردند 

، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین اعتیاد به اینترنت و آسیب های [22]

ناشی از تلفن همراه در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد علی آباد کتول 

 .انجام شد 6930در سال 

 کار روش

در  6930مقطعی می باشد که در سال  -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

اه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول در استان گلستان انجام گرفت. دانشگ

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد علی آباد کتول می باشد. تعداد نمونه این پژوهش در سطح 

𝑛 با استفاده از فرمول 08/8و توان  80/8داری معنی =
𝑧2𝑝𝑞

𝑑2
=  0/8با )  

P، 80/8  =d ،31/6 = z ) دانشجوی مشغول به  088نفر از  208به تعداد

تحصیل در دانشکده پرستاری محاسبه شد. روش نمونه گیری در این 

مطالعه به صورت تصادفی ساده بود و نمونه ها از بین ورودی های سال  

)تعداد  30نفر( و  94)تعداد  34نفر(،   13)تعداد  39نفر(،  34)تعداد  32

یارهای ورود به پژوهش این بود که دانشجویان نفر( انتخاب شدند.  مع 49

حداقل یک نیمسال تحصیلی در دانشگاه مشغول به تحصیل و فاقد بیماری 

روانی مزمن و عدم سابقه مصرف الکل و مواد مخدر  باشند. دانشجویانی 

که تمایل به شرکت در مطالعه را نداشتند، معیارهای خروج از پژوهش را 

طالعه محقق بعد از تصویب طرح در شورای تشکیل می داد. در این م

پژوهشی دانشکده  و اخذ کد اخالق از دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس 

با جلب مشارکت  IR.IAU.CHALUS.REC.1395.8به شماره 

دانشجویان و اطمینان از گمنامی و محرمانه ماندن اطالعات و اینکه در 

توانند از مطالعه ت میآوری اطالعاصورت عدم تمایل حتی در حین جمع

انصراف دهند، پرسشنامه را بین دانشجویان توزیع نمود. از کلیه نمونه های 

مورد پژوهش رضایت نامه کتبی جهت شرکت در مطالعه در همان روز اخذ 

 دانشکده آموزش گردید.  و هدف از مطالعه نیز به آن ها توضیح داده شد. از

 حضور روز در و شد گرفته اندانشجوی حضور روزهای و کالسی برنامه

 وی از و شد مراجعه وی کالس دانشجو، در ساعات اتمام کالس با به

نمایید. برای  تکمیل را ها پرسشنامه تمایل صورت در که گردید درخواست

تکمیل پرسشنامه ها به دانشجویان ده دقیقه فرصت داده شد. سپس 

چ کمیل شد. و هیپرسشنامه ها توسط تمامی دانشجویان به صورت کامل ت

مدت زمان گردآوری  یک از شرکت کنندگان از مطالعه انصراف ندادند.

اطالعات یک ماه به طول انجامید. محل جمع آوری اطالعات در کالس 

و اطالعات  30تا  39های درسی دانشکده برای دانشجویان ورودی 

 لدانشجویان عرصه در اتاق آموزش بیمارستان های گرگان و علی آباد کتو

 بود، تکمیل شد. 32که محل کارآموزی عرصه دانشجویان ورودی 

ابزار جمع آوری اطالعات شامل پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی، 

 (IAT: Internet Addiction Testیانگ )مقیاس اعتیاد به اینترنت 

-COS: Cell-Phone Over)  مقیاس استفاده آسیب زا از تلفن همراه

Use Scale)  ،بود. پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی شامل)سن

مقیاس اعتیاد به "جنس، ترم تحصیلی ، معدل و محل سکونت( بود. 

تهیه شده است. دارای  2866توسط کیمبرلی یانگ در سال  "اینترنت یانگ

، گاهی 6 گزینه ای )بندرت 0عبارت استکه بر اساس مقیاس لیکرت  28

( نمره گذاری شد. جمع نمرات 0و همیشه  4 ، بیشتر اوقات9 ، اغلب2 اوقات

)در معرض اعتیاد  13تا  48)عدم اعتیاد به اینترنت(، بین  48تا  28بین 

. [24])اعتیاد به اینترنت( در نظر گرفته شد  688تا  08به اینترنت(، بین 
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بیان شده است، روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش های مختلفی 

( در پژوهش خود پایایی 2884) Widyanto &McMurranبرای مثال 

گزارش کرد 00/8 (2862و همکاران ) و حسن زاده .[20] 03/8این ابزار را 

. هم چنین  علوی و همکاران  در پژوهش خود برای نسخه فارسی [21]

 جهت اینترنت از حد از اینترنت، استفاده از بیش زمان پنج عامل صرف

 استفاده شغلی، وظایف به توجهی درونی، برجستگی، بی آرامش کسب

 پرسش این برای این، بر عالوه را استخراج نموده اند. و روم چت از مرضی

 پایایی نوع سه و( r=0/8و افتراقی ) محتوایی روایی نوع دو نامه

( و تصنیف را بررسی و a=00/8)(، همسانی درونی r=14/8بازآزمایی)

هم چنین علوی و  (.64)اند کرده ذکر 4 را آن بالینی برش نقطه بهترین

تن از متخصصین  68( روایی محتوای این ابزار را با ارایه به 6903همکاران )

روانشناسی و پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول و دانشگاه 

یید قرار دادند. همچنین أروانشناس مورد ت 0علوم پزشکی گلستان و قم  و 

 اعتیاد به اینترنت یانگروایی همگرایی با ابزار رشته تشخیص 

(Diagnostic Yong Questionnaire ) 12/8با ضریب  =r  299بر روی 

دانشجوی علوم پزشکی اصفهانمورد تأیید قرار گرفت. روایی سازه این ابزار 

دانشجوی علوم پزشکی اصفهان  229از روش تحلیل عامل تأیید بروی 

با روش آزمون مجدد و  مورد تأیید قرار گرفت. هم چنین پایایی این ابزار

 .[21]مورد تأیید قرارگرفت  (r=  02/8) ضریب همبستگی

 ده شاخص اساس بر COSمقیاس استفاده آسیب زا از تلفن همراه 

 طبقه بندی و تشخیص راهنمای چهارم ویرایش از روانشناختی

آیتم می  29 این مقیاس دارای .است ساخته شده روانی اختالالت

، 2، تقریبا هرگز 6باشد که به روش لیکرت شش گزینه ای هرگز 

( نمره گذاری 1و همیشه  0 ، تقریبا همیشه4، اغلب 9برخی اوقات 

شود. که هر چه نمره فرد باالتر باشد نشان دهنده استفاده مفرط می

استفاده کننده مفرط، نمره  10او از تلفن همراه است. که نمره باالی 

استفاده کننده کم  20 استفاده کننده معمولی و نمره زیر 10-21

( 2881)همکاران  Jenaroاین مقیاس توسط   .طبقه بندی شد

ساخته شده است. پایایی مقیاس به روش همسانی درونی )آلفای 

درصد گزارش  00کرونباخ( روی دانشجویان دختر و پسر اسپانیایی 

( پایایی این 6938گل محمدیان و یاسمی نژاد ) [20] شده است

 38بازآزمایی و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه را با استفاده از روش 

درصد گزارش کرده اند. همچنین همسانی بیرونی و ثبات مقیاس نیز 

از طریق بازآزمایی و روایی دو نیمه کردن رضایت بخش گزارش شده 

. روایی صوری این پرسشنامه ها توسط ده تن از اعضای [23] است

هئیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی و علوم پزشکی و همچنین مطالعات 

 .قبلی مورد تأیید قرار گرفته است

تحلیل گردید. سپس بعد  26نسخه  SPSS داده ها با نرم افزار آماری

لموگروف اسمیرنوف تعیین نرمال بودن داده ها توسط آزمون کو

توسط آمار توصیفی )جداول، میانگین و انحراف معیار( و آمار 

)آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون یو من ویتنی،  استنباطی

تجزیه و تحلیل  80/8آزمون کروسکال والیس( در سطح معنی داری 

 .شد

 هایافته

سال که از نظر  20/22+  39/2میانگین سن واحدهای پژوهشی 

 01درصد( زن و  2/11نفر ) 669یت بیشترین درصد  جنس

درصد(  1/10نفر )614درصد( مرد، از نظر وضعیت تأهل  0/22نفر)

 284درصد( متأهل بودند. از نظر سکونت  4/94نفر) 01مجرد و 

درصد( ساکن روستا  4/60نفر) 41درصد( ساکن شهر و  4/02نفر)

آزمون آماری یو من ویتنی بین اعتیاد به اینترنت (. 6جدول بودند. )

 (P=  89/8(، محل سکونت ) >86/8P(، تأهل)  >86/8Pبا جنس)

اختالف معنی داری را نشان داد. طوری که اعتیاد به اینترنت در 

مردان، افراد مجرد و ساکنین روستا بیشتر بوده است. ولی آزمون 

ی معدل کل اختالف معن کروسکال والیس بین اعتیاد به اینترنت با

آزمون آماری یو من  (.6جدول ) (P=  89/8داری را نشان نداد )

( اختالف  >86/8Pویتنی آسیب ناشی از تلفن همراه  با تأهل) 

معنی داری نشان داد. طوری که در افراد مجرد آسیب های ناشی 

، (P=  80/8) یتاز تلفن همراه بیشتر بود.ولی این آزمون با جنس

اختالف معنی داری را نشان نداد. آزمون  (P=  22/8) محل سکونت

کروسکال والیس نیز بین آسیب ناشی از تلفن همراه با معدل 

  (.2جدول ) (P=  36/8) اختالف معنی داری را نشان نداد

 

 اینترنت با مشخصات دموگرافیک دانشجویان پرستاری ارتباط اعتیاد به: 1جدول 

 P-value میانگین و انحراف معیار تعداد دموگرافیک
 P< 86/8   جنس

  91/99 ± 6/62 639 زن

  01/93 ± 11/60 01 مرد

 P< 86/8   تاهل

  11/91 ± 22/64 614 مجرد

  2/23 ± 09/0 01 متاهل

 P< 86/8   سکونت

  33/99 ± 09/62 284 شهر

  13/90 ± 11/64 41 روستا

 P=  49/8   معدل

  61/91 ± 3/64 94 60کمتر از 

61-60 619 12/62 ± 0/94  

  61/94 ± 41/64 09 61بیشتر از 
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 ارتباط آسیب های ناشی از تلفن همراه با مشخصات دموگرافیک پرستاران: 2جدول 

 P-value میانگین و انحراف معیار تعداد دموگرافیک
 P< 80/8   جنس

  16/49 ± 22/69 639 زن

  26/41 ± 11/61 01 مرد

 P< 86/8   تاهل

  0/41 ±  22/64 614 مجرد

  02/90± 46/68 01 متاهل

 P=  22/8   سکونت

  80/44 ± 16/69 284 شهر

  02/41 ± 96/61 41 روستا

 P=  32/8   معدل

  0/44 ± 69/64 94 60کمتر از 

61-60 619 02/69 ± 1/41  

  04/49 ± 94/60 09 61بیشتر از 

که با توجه به طبقه  9/94 ± 9/69نتایج میزان اعتیاد به تلفن همراه 

بندی پرسشنامه اعتیاد به اینترنت، عدم اعتیاد به اینترنت را نشان می 

 ± 61/64(. میزان آسیب های ناشی از تلفن همراه 9جدول دهد )

که براساس نمره گذاری پرسشنامه آسیب های ناشی از تلفن  02/44

(. همچنین آزمون آماری 4جدول همراه آسیب کم را نشان می دهد )

ضریب همبستگی اسپیرمن بین اعتیاد به اینترنت با آسیب های ناشی 

، (r ،86/8 > P=  11/8)از تلفن همراه ارتباط معنی داری را نشان داد 

به طوری که با افزایش اعتیاد به اینترنت میزان آسیب های ناشی از 

 (.0ول جدتلفن همراه بیشتر می شود )

 بحث

نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که از نظر اعتیاد به اینترنت 

درصد( عدم اعتیاد به اینترنت، کمترین درصد  4/01بیشترین درصد) 

درصد( در معرض اعتیاد به  0/62درصد( اعتیاد به اینترنت و ) 80/8)

 (6932) اینترنت بودند. این نتایج با مطالعه خطیب زنجانی و همکاران

که در دانشجویان پیام نور سمنان انجام شده است همسو می باشد این 

درصد کاربر معمولی اینترنت )عدم اعتیاد  4/14مطالعه نشان داد که 

و هم  .[98]درصد اعتیاد شدید به اینترنت داشتند  0/6به اینترنت(  و 

 %9/13( که نشان داد 6932چنین با مطالعه وحیدی فر و همکاران )

درصد دارای درجاتی از  4/60در وضعیت نرمال اعتیاد به اینترنت و 

ه اینترنت داشتند، همسو می درصد اعتیاد شدیدی ب 9/2اینترنت و 

باشد با این تفاوت که مطالعه حاضر اعتیاد شدید را اندازه گیری نکرده 

( که نمونه های 2864همکاران ) و   . مطالعه مظلومی[96]است 

پژوهش آن ها را دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی و 

انشگاه پیام نور یزد تشکیل می داد، نشان داد که در میان دانشجویان د

درصد، کاربر  0/41دانشگاه پیام نور  و دانشگاه صدوقی یزد به ترتیب 

درصد افراد کار بر  0/09درصد اعتیاد به اینترنت و  2/06معمولی و 

تا حدودی  [92] درصد اعتیاد به اینترنت داشتند 40/0معمولی و 

د به اینترنت در همسو  با مطالعه حاضر می باشد ولی از لحاظ اعتیا

درصد در میان دانشجویان  40/0و   2/06میان دانشجویان پیام نور که 

دانشگاه صدوقی یزد می باشد، همسو نیست. این تضاد در نتایج می 

تواند به علت ماهیت رشته پرستاری و پر بودن اوقات هفته و هم چنین 

ی رابرنامه های فرهنگی و ورزشی دانشکده علوم پزشکی علی آباد ب

دانشجویان باشد و هم چنین دلیل دیگر آن می تواند پر بودن وقت 

دانشجویان به دلیل کارآموزی های بیمارستان باشد و این که برخی از 

دروس تئوری دانشجویان بعد از اتمام کارآموزی بیمارستان آن ها در 

دانشکده برگزار می گردد، بنابراین زمان زیادی از آن ها در بیمارستان 

دانشکده صرف کار آموزی و دروس تئوری می شود، بنابراین و 

دانشجویان سعی می کنند بعد از اتمام روز خود بیشتر به استراحت 

 بپردازند و کمتر وقت خود را صرف اینترنت کنند.

مطالعه حاضر در رابطه با میزان آسیب های ناشی از تلفن همراه نشان 

درصد( آسیب  2/03)داد که بیشترین درصد واحد های پژوهشی 

درصد بدون  4/0درصد( آسیب زیاد و  4/2معمولی و کمترین درصد )

 9/3( نشان داد که 6930آسیب بودند. مطالعه یحیی زاده و همکاران )

درصد از دانشجویان پرستاری عالئم اعتیاد به تلفن هوشمند را داشتند 

(  بر 2861و همکاران ) aljomee. در پژوهش انجام شده  توسط [22]

ار ای هوشمند بسیروی دانشجویان عربستانی شیوع اعتیاد به گوشی ه

 664. در پژوهشی که بر روی [99]درصد گزارش شده بود  40باال 

دانشجوی کارشناسی پرستاری در هندوستان  انجام شد نتایج نشان 

داد که اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه بین دانشجویان وجود دارد و 

. [94]بین آ ن ها ارتباط اماری مثبت و معنی داری مشاهده گردید 

پایین بودن درصد اعتیاد به تلفن همراه در مطالعه حاضر نسبت به 

بر   (2883و همکاران ) Ezoمطالعات قبلی به دلیل هم چنین پژوهش 

 تلفن به وابستگى بین که نشان داد پرستارى دختر اندانشجوی روی روى

 رنجور روان و برونگرایى هاى و ویژگى کیفیت بى زندگى سبک و همراه

 و مثبت اى رابطه خویى رنجوریى روان و دارد وجود رابطه خویى

 .[90]دارد  همراه تلفن به وابستگى با منفى اى رابطه برونگرایى

. [91]قرن حاضر است  در ها اعتیاد بزرگترین از یکی همراه امروزه تلفن

افراد معتاد به تلفن همراه در صورتی که تلفن همراهشان نباشد دچار 

. از طرفی اکثر [91]احساس افسردگی، شکست و تنهایی می شوند 

دانشجویان در ساعات اخر شب یا بعد از نیمه شب از اینترنت استفاده 

مل محیطی مهم است که بر روی می کنند. تلفن همراه یکی از عوا

 Ahn & Kim، به طوری که [90]کیفیت خواب تأثیر می گذارد است 

 از آسیب زا استفاده افزایشدر پژوهش خود  نشان داد که  (2860)

 خواب به زمان تلفن باعث کاهش کیفیت خواب دانشجویان و تأخیر

 روزانه فعالیت های بر منفی تأثیرات به منجر می شود که  رفتن

. همگی این یافته ها موضوع قابل [93] پرستاری می شود دانشجویان
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تأمل است چرا که یافته ها حاکی از ان است که دانشجویان پرستاری 

د. بنابراین احتیاج به راهکاری در معرض اعتیاد به تلفن همراه هستن

برای جلوگیری از این موضوع است چرا که آسیب  به این قشر می تواند 

 باعث آسیب به جامعه و بدنه سالمتی کشور شود. 
 

 میزان اعتیاد به اینترنت:  3جدول 

درصد میزان اعتیاد به  فراوانی 

 اینترنت

 4/01 261 عدم اعتیاد به اینترنت

 80/8 2 اعتیاد زیاد

در معرض اعتیاد به 

 اینترنت

92 0/62 

 ± 9/69 میانگین و انحراف معیار

01/94 

 

 

 میزان آسیب های ناشی از تلفن همراه:  4جدول 

درصد میزان آسیب های ناشی از  فراوانی 

 تلفن همراه

 2/01 229 آسیب معمولی

 4/2 1 آسیب زیاد

 4/0 26 بدون آسیب

میانگین و انحراف 

 معیار

61/64 ± 

0/44 

 

 

 ارتباط اعتیاد به اینترنت با آسیب های ناشی از تلفن همراه:  5جدول 

میانگین و انحراف  نوع

 معیار
P-

value 

 86/8 01/94 ± 9/69 به اینترنت میزان اعتیاد

>P 
میزان آسیب های ناشی از تلفن 

 همراه

61/64 ± 0/44 10/8  =

r 

 

در پژوهش حاضر آسیب های ناشی از تلفن همراه با معدل اختالف 

و هم چنین بین معدل و اعتیاد  (P=  06/8)معناداری نشان نداد 

به اینترنت اختالف معناداری نشان داده نشد که این یافته ها همسو 

( نمی باشد. در مطالعه ی 6931و همکاران )  سن زادهبا مطالعه ح

گردید،  یافت معنی داری ارتباط اینترنت به اعتیاد و معدل وی بین

می شد  کمتر اینترنت به اعتیاد میزان معدل، افزایش با به طوری که

 تلفن از مفرط استفاده . مطالعه صدوقی نیز نشان داد که بین[48]

 وجود معنادار معکوس رابطه دانشجویان تحصیلی عملکرد و همراه

Samahah& Hawi (2861 )هم چنین در مطالعه  .[46]دارد 

داشت  منفی رابطه تحصیلی عملکرد با هوشمند گوشی به اعتیاد

این تضاد در نتایج می تواند به دلیل متفاوت بودن جامعه  .[46]

پژوهش باشد. مطالعه حاضر نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت با 

جنس اختالف معناداری وجود دارد و در مردان بیشتر از زنان وجود 

, 98, 60]دارد و این یافته با پژوهش های متعددی همسو می باشد 

نشان دادند که  ی پژوهش های متعددی، ولی از طرف[42-44, 90

و  [08-40]اعتیاد به اینترنت در زنان بیشتر از مردان می باشد 

اد می این تض در تبیینهمسو با مطالعه حاضر نمی باشند.  بنابراین

این تفاوت ها ممکن است به دلیل آزادی عمل بیشتر توان نوشت که 

 پسران نسبت به دختران باشد.

 مطالعه حاضر نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت با  محل سکونت

(89/8  =P) اختالف معناداری وجود دارد به طوری که اعتیاد به ،

 هلعه فرهادی نیا نشان داد کاینترنت در ساکنین روستا بیشتر بود. مطا
 از خوابگاه ساکن دانشجویان در اینترنت به اعتیاد نمرات میانگین

 است باالتر بومی دانشجویان از و کمتر ای اجاره منازل ساکن دانشجویان

 به اعتیاد و سکونت . هم چنین پیرزاده معتقد است که بین محل[06]

 در اینترنت به اعتیاد و دارد وجود داری معنی ارتباط اینترنت

است  دیگران از بیش هستند مستاجری خانه های در که دانشجویانی

دلیل این اختالف می تواند  متفوت بودن نوع محیط پژوهش  .[60]

در روستا فرصت های سرگرمی و تفریحی و امکانات  باشد و هم چنین

شجویان ترجیح می دهند که اوقات آزاد خود محدود است و بنابراین دان

را بیشتر به استفاده از گوشی و اینترنت آن بپردازند و چون دانشجویان 

دانشکده پرستاری علی آباد اکثرا بومی منطقه می باشند، کمتر از 

خوابگاه استفاده می کنند و از خانواده، بستگان، سرگرمی با دوستان 

 وم نیستند.همانند پیک نیک یا مهمانی محر

در مطالعه حاضر میزان اعتیاد به اینترنت در افراد مجرد بیشتر بود و 

آسیب های ناشی از تلفن همراه در متأهلین کمتر بود. این یافته با 

، ولی نتایج برخی مطالعات [09, 02, 44] برخی مطالعات همخوانی دارد

. [43, 92] نشان داد میزان اعتیاد به اینترنت در افراد متآهل بیشتر بود

با توجه به نتایج مطالعه حاضر با سایر تحقیقات می توان گفت 

ند تری داردانشجویان مجرد نسبت به دانشجویان متأهل وقت آزاد بیش

و این وقت آزاد خود را احتماال صرف پرداختن به اینترنت و تلفن همراه 

خود می کنند ولی افراد متأهل نیاز است که مخارج زندگی را پرداخت 

کنند و اکثر آن ها به غیر از دانشجو بودن، مشغول به کار هستند، 

ت های یبنابراین فرصت کمی برای پرداختن به اینترنت دارند. از محدود

مطالعه حاضر این است که این مطالعه مبتنی بر خود گزارشی بود و از 

طرفی فقط در بین دانشجویان پرستاری انجام گردید و بنابراین نمی 

توان آن را به سایر دانشجویان علوم پزشکی تعمیم داد، بنابراین توصیه 

می شود که این تحقیق با حجم نمونه بیشتری در بین تمامی رشته 

 ای دانشگاهی نیز انجام گیرد.ه

 گیرینتیجه

نتایج این مطالعه نشان داد دانشجویان پرستاری از نظر اعتیاد به 

اینترنت و آسیب های تلفن همراه، وضعیت نسبتا مطلوبی دارند ولی در 

معرض خطر نیز هستند. و این یافته می تواند زنگ خطری برای 

که ممکن است دانشجویان مسئولین دانشگاه و خود دانشجویان  باشد 

به جای پرداختن به دروس دانشگاهی خود، وقت خود را صرف پرداختن 

به اینترنت بکنند که این مورد می تواند سبب عملکرد تحصیلی ضعیف 

آن ها شود، لذا برنامه ریزی، ایجاد طرح های مناسب و فرهنگ صحیح 

افزایش  استفاده از وسایل ارتباطی حایز اهمیت می باشد. هم چنین

آگاهی، برگزاری کارگاه ها و عرضه بسته های آموزشی درباره فرصت ها 

و تهدیدهای تکنولوژی های جدید  و ارائه ی شواهد و آمارهای دقیق 

درباره ی آسیب های حاصل از عدم آگاهی و استفاده ی نا مناسب از 

 آن ها می تواند به جوانان در اتخاذ رویکردی واقع بینانه تر نسبت به

این وسایل و مرزهای استفاده از آن ها کمک کند و بتوانند فرهنگ 

استفاده ی صحیح از اینترنت و تلفن همراه را جایگزین شیوه های غلط 

 بنمایند.
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 سپاسگزاری

این مقاله بخشی از طرح پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده 

ان د. در پایپرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول می باش

از همه کسانی که در انجام این پژوهش ما را یاری نمودند و همچنین 

دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد علی آباد کتول که در این مدت وقت 

خود را دراختیار ما گذاشتند و ما افتخار مصاحبت با آن ها را داشتیم 

 .کمال تشکر را داریم
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