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مقدمه :امروزه میزان استفاده از اینترنت در دانشجویان در حال افزایش میباشد و به بخش مهمی از زندگی آنها تبدیل شده است .در
کنار مزیتهای اینترنت ،استفاده نابجا و افراطی باعث بروز وابستگی به اینترنت و مشکالت ناشی از آن میشود .این مطالعه با هدف
بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با احساس شادکامی و نشاط دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول انجام شد.
روش کار :پژوهش حاضریک مطالعه توصیفی-تحلیلی است که بر روی  306نفراز دانشجویان واجد شرایط دانشگاه علوم پزشکی دزفول
در سال  1232به روش سرشماری انجام شد .ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه دموگرافیک ،پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت
یانگ و پرسشنامه استاندارد شادکامی آکسفورد بود .دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSS-21مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :بر اساس یافتههای این مطالعه  %1/2از دانشجویان دختر اینترنت به اعتیاد داشتند که به طور معنیداری از میزان اعتیاد به
اینترنت در دانشجویان پسر  ،%5/3بیشتر بود ( .)P = 5/225ارتباط آماری معنیداری بین استفاده ازسایت های مختلف واعتیاد به
اینترنت مشاهده شد ( .)P = 5/544ارتباط آماری معنیداری بین میزان استفاده روزانه و اعتیاد به اینترنت مشاهده شد (= 5/5551
 .)Pضریب همبستگی بین اعتیاد به اینترنت و نشاط و شادابی دانشجویان برابر با  -5/25بود (.)P = 5/152
نتیجه گیری :نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده روزانه از اینترنت درسایت های مختلف توسط دانشجویانی که اعتیاد به اینترنت
دارند باعث کاهش احساس شادکامی در آنان میگردد .لذا توصیه میگردد برنامههای آموزشی در جهت سوق دادن دانشجویان به
سمت استفاده صحیح از اینترنت و سایتهای علمی برنامه ریزی شود.
واژگان کلیدی :اعتیاد به اینترنت ،اینترنت ،شادکامی ،دانشجویان
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
بهسرعت در سراسر جهان در حال افزایش است و هماکنون در اوج
انقالب صنعتی دیجیتالی قرارگرفته و هرگونه انقالب جدیدی ،بیگمان
مشکالت و گرفتاریهای جدید میآفریند ( .)4 ,2بر اساس آمار ،تعداد
کاربران ایرانی استفادهکننده از اینترنت در سال  11 ،3556میلیون نفر
بوده که در سال  3515به  22میلیون و  355هزار نفر رسیده و
بهاینترتیب رتبه اول را در کشورهای خاورمیانه کسب کرده است (.)5

امروزه اینترنت به یک ابزار مهم برای تعامل اجتماعی ،اطالعات و
سرگرمی تبدیلشده است ( .)1اینترنت روشی است که افراد بهآسانی و
بهسرعت میتوانند اطالعات موردنظر را دریافت کنند و با مردم سراسر
جهان ارتباط برقرار کنند .هرچند که عدم کنترل روی استفاده
بیشازحد آن میتواند باعث اختالل در عملکرد زندگی ،روابط بین
اعضای خانواده و ناپایداری احساسات شود (.)3استفاده از این شبکه
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آگاهی عمومی از عوارض جانبی بالقوه ناشی از استفاده بیشازحد ،استفاده
نادرست و یا اعتیادآور آن باید به افراد داده شود .در حال حاضر استفاده از
این شبکه جهانی بخشی از فرهنگ افراد بزرگسال شده است بنابراین
پژوهش درزمینهی استفاده از اینترنت و اثرات مخرب ناشی از آن میتواند
نقش مهمی در به صدا درآوردن زنگ خطر برای نوجوانان باشد (.)1از طرف
دیگر شادکامی اساسیترین بحث انسانی برای تمام نسلها است و
مرکزیترین محرک اهداف بشری است همچنین در حوزه روانشناسی یک
هیجان مثبت تلقی میشود ( .)11 ,15شادکامی دارای  2جزء اساسی است
که عبارتند از:هیجانات مثبت ،رضایت در زندگی و فقدان عطوفت منفی
است ( .)13پژوهشهای صورت گرفته بر این نکته تأکید کردند که اختالل
اعتیاد به اینترنت میتواند اختالالت عاطفی را ایجاد کند ( .)3در پژوهشی
که مایرز انجام داده به این نکته پرداخت که افراد شاد در وجود خود احساس
امنیت بیشتری میکنند ،آسان تصمیم میگیرند ،روحیه مشارکتی باالتری
دارند و احساس رضایت آنها در زندگی بیشتر است ( .)13شادمانی و نشاط
برای تمامی آحاد جامعه مزیتهایی دارد ،اما قشر دانشجویان به علت اینکه
نیروی جوان و آیندهساز جامعه هستند ،بیشتر موردتوجه پژوهشگران و
روانشناسان بودهاند ( .)11ازآنجاییکه ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و
اختالالت روانی اطالعات مهمی را برای درمان و پیشگیری از اعتیاد به
اینترنت را فراهم میکند ( .)3با توجه به اینکه امروزه مسئله اعتیاد به
اینترنت در ایران به یک معضل در بین جوانان که نیروی انسانی و بدنه اصلی
هر کشور میباشند تبدیلشده است لذا شناسایی پیامدهای آن کم شایانی
در جهت آموزشها و آگاهی دادن به اقشار مختلف در جهت آسیبشناسی
این مقوله خواهد داشت .این مطالعه باهدف بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت
بااحساس شادکامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول انجام شد.

تحقیقات سازمان ملی جوانان نشان میدهد با توجه به افزایش نفوذ
اینترنت در ایران تعداد کاربران آن در مدارس و دانشگاهها در روز به
 15میلیون نفر میرسد بر اساس این آمار بیش از  25درصد
استفادهکنندگان از اینترنت را قشر جوان تشکیل میدهند (.)6
کاربردهای فراوان و جذابیتهای این شبکه جهانی سبب شده در
سالهای اخیر پدیدهای با عنوان اعتیاد به اینترنت ظهور یابد ( .)2این
ایده که مشکل استفاده از کامپیوتر معیارهای اعتیاد را دارد و باید در
نسخه بعدی راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی وارد شود،
اولین بار توسط دکتر کیمبرلی یانگ در سال  1336مطرح شد .در مورد
معیارهای تشخیصی این اختالل نیز ،مطالعات تجربی یک مجموعه
متناقض از معیارهای اعتیاد به اینترنت را ارائه دادهاند؛  Beardپیشنهاد
میکند  5معیار ذیل برای تشخیص اختالل اعتیاد به اینترنت موردنیاز
میباشند -1 :درگیری ذهنی با اینترنت (فکر کردن در مورد فعالیتهای
برخط قبلی و پیشبینی جلسه برخط بعدی)  -3احساس نیاز به استفاده
بیشتر از اینترنت بهمنظور رسیدن به رضایت  -2تالش ناموفق برای
کنترل ،کاهش و یا متوقف کردن استفاده از اینترنت  -4بیقراری،
بداخالقی ،افسردگی یا تحریکپذیری زمان قطع و متوقف کردن
استفاده از اینترنت  -5برخط ماندن بیشتر از زمانی که در ابتدا قصد
داشته.
اختالل اعتیاد به اینترنت ()IAD: Internet Addiction Disorder
عامل اختالل در عملکرد طبیعی زندگی با ایجاد عوارض عصبی ،اختالالت
روانی و مشکالت اجتماعی است .نظرسنجیها در ایاالتمتحده و اروپا شیوع
نگرانکننده بین  1.5تا  2.3درصد را نشان دادهاند( .)0مطالعات
اپیدمیولوژیک صورت گرفته گزارشهایی را در مورد این اختالل ارائه
کردهاند؛ یافتههای پژوهش لیم و همکاران در چین نشان میدهد که %15.2
افراد  12تا  12ساله بهطور متوسط تا شدید معتاد به اینترنت هستندCao .
در مطالعه خود به این نتیجه رسید که  %12.3از دانش آموزان دوره
دبیرستان مقدماتی مشکل اعتیاد به اینترنت دارند Ni .نیز گزارش کرد که
 %6/44دانشجویان سال اول دانشگاه اعتیاد به اینترنت داشتند .کیم و
همکاران در کره به این نتیجه رسیدند که  %22بزرگساالن در معرض خطر
اعتیاد به اینترنت و  %1/6اعتیاد به اینترنت دارند ( .)3این نکته حائز اهمیت
است که دانشگاهها و ازجمله دانشگاههای علوم پزشکی گروه قابلمالحظهای
از استفادهکنندگان از اینترنت را تشکیل میدهند ( .)5دانشجویان به دالیل
ذیل بیشتر از سایر افراد مستعد اعتیاد به اینترنت هستند -1 :دانشگاهها
دسترسی آسان و نامحدود به اینترنت را فراهم میکنند -3دانشجویان جوان
استقالل خارج از کنترل پدر و مادر را برای اولین بار در زندگی خود تجربه
میکنند  -2پیدا کردن دوستان جدید اغلب از طریق این شبکه انجام
میشود  -4اصرار بر استفاده از فنآوریهای مدرن در جوانان بسیار قویتر
از هر گروه سنی دیگری است -5استفاده از فضای مجازی ؛ که خود
ناهنجاریهایی را هم در پی داشته است ،باعث شده که عدهای از دانشجویان
بدین طریق خود را از فشارهای ناشی از وظایف دانشگاه و تکالیف و برگزاری
آزمون رهایی دهند ( .)2 ,4روانشناسان و مربیان تأثیر منفی استفاده
بیشازحد از اینترنت را با مشکالت جسمی و روانی دانشجویان مرتبط
میدانند ( .)3بنابراین چون در حال حاضر اعتیاد به اینترنت بهعنوان یک
تهدید سالمت جامعه شناساییشده و دولتها حمایت از آموزش ،پژوهش
و درمان این اختالل را در دستور کار خود قرار دادهاند ( )0و ازآنجاییکه،
اینترنت به خانهها ،مدارس ،کافینتها ،و کسبوکار واردشده است ،یک

روش کار
این مطالعه توصیفی -تحلیلی در سال  1232با کسب رضایت آگاهانه
و کتبی بر روی  306نفر از دانشجویان رشتههای پزشکی ،پرستاری،
هوشبری ،اتاق عمل ،علوم آزمایشگاهی و فوریتهای پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی دزفول بهصورت سرشماری انجام شد .جمعآوری دادهها با
استفاده از  2پرسشنامه صورت گرفت .معیارهای ورود به مطالعه:
دانشجویانی که حداقل یکترم تحصیلی را گذرانده و تمایل به شرکت
پژوهش داشته باشند و معیار خروج تکمیل ناکافی پرسشنامهها
بود.پرسشنامه اطالعات دموگرافیک ،پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ
( )Youngکه با مقیاس پنجقسمتی لیکرت ،طیفی از پاسخها ،از
هیچوقت = نمره یک تا همیشه = نمره پنج ،امتیازبندی شد .پس از
جمعبندی نمرههای پرسشنامه ،نمره  35-43کاربر معمولی ،نمره -03
 55کاربر دارای اعتیاد متوسط یا در معرض اعتیاد به اینترنت و نمره
 25-155معتاد به اینترنت است .روایی و پایایی این پرسشنامه در
مطالعهای در سال  1222توسط علوی و همکاران انجام گرفت و برسی
ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه پایایی درونی آن را باال و روایی
همزمان آن را مطلوب گزارش کرده است بهطوریکه پایایی نسخه
فارسی این پرسشنامه را به روش آلفای کرنباخ برابر  5.23محاسبه کرده
است ( .)12سومین پرسشنامه پرسشنامه شادکامی آکسفورد که شامل
 33گزاره شش گزینهای است و گزینههای آن بر اساس مقیاس لیکرت
به ترتیب از یک تا شش بهنحویکه نمره کامالً مخالفم =  6تا حدودی
مخالف =  5کمی مخالف =  4کمی موافق =  2تا حدودی موافق =  3و
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دانشجویان دختر ( 15/1درصد) بیشتر در معرض خطر اعتیاد به
اینترنت قرار داشتند (( )P = 5/522تصویر )1؛ ضریب همبستگی بین
جنس دانشجویان و میزان اعتیاد به اینترنت  -5/124بود که ازلحاظ
آماری معنیداری بود ( .)P = 5/536میزان شادابی در دانشجویان پسر
برابر با  13/36درصد و در دانشجویان دختر برابر با  2/22درصد بود که
این اختالف ازلحاظ آماری معنیدار بود (( )P = 5/510جدول .)1

کامالً موافق =  6است .بعد از جمع امتیازات آنها را بر  33تقسیم کرده
اگر امتیاز پرسشنامه یک تا دو باشد = ناشاد ،دو تا سه = تا حدودی
ناراضی ،سه تا چهار = نه شاد و نه ناراضی ،امتیاز چهار = بهطور متوسط
شاد ،امتیاز چهار تا پنج = بیشتر شاد ،امتیاز پنج تا شش = بسیار شاد،
و امتیاز شش = کامالً خوشحال .این پرسشنامه اولین بار توسط آرگیل
و همکاران ( )1323ساخته شد و روایی و پایایی محتوای این پرسشنامه
به تأیید رسیده است ( )14و دارای آلفای کرونباخ  5.31و ضریب
همبستگی سؤاالت بین  5.554و  5.65با میانگین  5.32گزارششده
است .دادهها پس از جمعآوری با نرمافزار  SPSS-21مورد ارزیابی قرار
گرفت.

یافتهها
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که از  306دانشجویی که در
مطالعه شرکت کردند  152نفر ( 23/1درصد) مؤنث و  162نفر (65/3
درصد) مذکر بودند 12/1 .درصد از آنها رشته پزشکی 23/3 ،پرستاری،
 10درصد هوشبری 0/6 ،درصد اتاق عمل 14/3 ،درصد علوم
آزمایشگاهی و  15/1درصد از آنها دانشجویان رشته فوریتهای
پزشکی بودند ،که  36نفر ( 3/4درصد) متأهل و  355نفر ( 35/6درصد)
مجرد بودند 1/2 .درصد از دانشجویان دختران تحت مطالعه ،به اینترنت
اعتیاد داشتند که بهطور معنیداری از میزان اعتیاد به اینترنت در
دانشجویان پسر با  5/3درصد بیشتر بود ،این در حالی بود که دانشجویان
پسر ( 31/2درصد) نسبت به

تصویر  :1درصد فراوانی اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی بر اساس جنس

جدول :1رابطه بین جنس و نشاط در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول
تعداد

نشاط

درصد

مرد
ناشاد

3

%1/3

تا حدودی راضی

25

%30/2

نه شاد ،نه راضی

63

%50/4

تا حدودی شاد (متوسط)

3

%1/3

بیشتر شاد

13

%11/1

*

P-Value
5/510

5/510

زن
ناشاد

5

5

تا حدودی راضی

30

%16/1

نه شاد ،نه راضی

130

%05/6

تا حدودی شاد (متوسط)

3

%1/3

بیشتر شاد

13

%0/1
5/510

جمع
ناشاد

3

%5/0

تا حدودی راضی

50

%35/0

نه شاد ،نه راضی

123

%62/5

تا حدودی شاد (متوسط)

4

%1/4

بیشتر شاد

34

%2/0

* Chi-Square
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اعتیاد به اینترنت

درصد

تعداد

*P-Value
5/553

کاردانی
عدم اعتیاد

13

%62/2

در معرض خطر

15

%22/2

اعتیاد دارد

1

%2/2
5/553

کارشناسی
عدم اعتیاد

105

%22/2

در معرض خطر

13

%3/6

اعتیاد دارد

2

%1/5
5/553

پزشکی عمومی
عدم اعتیاد

22

%00/6

در معرض خطر

11

%33/4

اعتیاد دارد

5

%5

* Chi-Square
نتایج این پژوهش نشان داد که  24.1درصد از افراد تحت مطالعه کمتر
از یک ساعت 22/0 ،درصد  1-2ساعت 13/3 ،درصد  2-5ساعت2/0 ،
درصد  5-15ساعت و  2/6درصد از افراد بیشتر از  15ساعت در طول
شبانهروز از اینترنت استفاده میکنند .بیشترین میزان اعتیاد به اینترنت
در بین رشتههای مختلف به ترتیب در دانشجویان رشته فوریتهای
پزشکی با  2/6درصد و رشته پرستاری با  2/4درصد مشاهده شد ،بین
رشته تحصیلی و اعتیاد به اینترنت معنیداری آماری مشاهده شد
(( )P = 5/52جدول .)3
میزان اعتیاد و در معرض اعتیاد بودن در افراد متأهل به ترتیب برابر با 2/2
درصد و  15/4درصد ،و میزان اعتیاد به اینترنت و در معرض اعتیاد بودن
در افراد مجرد به ترتیب برابر با  1/3درصد و  14/4درصد؛ بااینوجود ارتباط
آماری معنیداری بین تأهل و اعتیاد به اینترنت مشاهده نشد (.)P = 5/551
در بین مقاطع مختلف تحصیلی بیشترین میزان اعتیاد به اینترنت در بین
دانشجویان مقطع کاردانی با  2/2درصد و کمترین میزان اعتیاد به اینترنت
در مقطع پزشکی عمومی بود ،همچنین بیشترین دانشجویان در معرض

خطر اعتیاد به اینترنت در مقطع کاردانی با  22/2درصد بود ،اختالف
معنیداری ازلحاظ آماری بین مقطع تحصیلی و اعتیاد به اینترنت مشاهده
شد (( )P = 5/553جدول  .)3ضریب همبستگی بین میزان استفاده از
اینترنت و اعتیاد به اینترنت دانشجویان برابر با  5/330بود که بیانکننده
افزایش اعتیاد به اینترنت در اثر افزایش میزان استفاده روزانه از اینترنت
است ،ارتباط آماری معنیداری بین میزان استفاده روزانه و اعتیاد به اینترنت
مشاهده شد ( .)P = 5/5551ضریب همبستگی بین اعتیاد به اینترنت و
نشاط و شادکامی دانشجویان برابر با  -5/525بود ،که نشان میدهد با
افزایش میزان اعتیاد به اینترنت ،نشاط و شادکامی آنان کاهش مییابد؛
بااینوجود ارتباط معنیداری ازلحاظ آماری بین اعتیاد به اینترنت و نشاط
مشاهده نشد ( .)P = 5/152میزان اعتیاد به اینترنت در بین
استفادهکنندگان از سایتهای مختلف متفاوت بود بطوریکه بیشترین میزان
اعتیاد به اینترنت در بین استفادهکنندگان از سایتهای ارتباطی با  46درصد
بود ،ارتباط آماری معنیداری بین استفاده از سایتهای مختلف و اعتیاد به
اینترنت مشاهده شد (.)P = 5/44

فراوانی اعتیاد به اینترنت در رشته های تحصیلی مختلف
74

80

عدم اعتیاد

فراوانی (تعداد)

60
40
20

44

39

38
19

12

11

3

0

3

0

18
2

0

3

9
0

1

0
پزشکی عمومی

پرستاری

اتاق عمل
هوشبری
رشته تحصیلی

علوم آزمایشگاهیفوریت های پزشکی
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بندانی ترشکی و همکاران

بحث
دلیل آن میتواند روابط میان فردی شخصی که دچار احساس تنهایی
شده است آسیب میبیند و فرد برای جبران آن به اینترنت رو میآورد
( .)13همچنین محققان خاطرنشان کردند که با استفاده مفرط از
اینترنت میزان بهداشت روانی دانشجویان کاهش مییابد .آنها دریافتند
دانشجویانی که استفاده مفرط از اینترنت داشتند ،در مقایسه با
دانشجویانی که دارای چنین تجربهای نبودند ،مشکالت روانی بیشتری
را نشان دادند ( .)35ازآنجاییکه اینترنت روز به روز در جوامع
درحالتوسعه بوده و دسترسی به آن آسان شده است و بهعنوان یکی از
ابزارهای مهم دستیابی به اطالعات شناخته میشود و دانشجویان به
ناچار ساعاتی از عمر خود را با اینترنت میگذرانند لذا برای جلوگیری
از آثار مخرب آن بهتر است ضمن اطالع رسانی مناسب ،دانشجویان در
معرض خطر شناسایی شوند و توصیههای مناسب به آنان در کاهش
آسیبهای احتمالی داده شود .از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان
به جامعه مورد پژوهش اشاره کرد که صرفاً بر روی دانشجویان علوم
پزشکی انجام شد و در تعمیم یافتهها به دیگر جوامع باید جانب احتیاط
را رعایت کرد.

اینترنت بهخودیخود ابزار بیضرری است ،اما استفاده بیشازحد و
نادرست از آن خطر اعتیاد به اینترنت را در پی دارد .پیامدهای جسمانی،
مشکالت خانوادگی ،مشکالت درسی ،مشکالت شغلی ازجمله عوارض
اختالل اعتیاد به اینترنت است .باید به این نکته توجه شود که قشر
جوان بیشترین استفادهکنندگان از اینترنت را تشکیل میدهند (.)15
در این مطالعه  1/2درصد از دانشجویان دختر رفتار اعتیاد به اینترنت
داشتند که بهطور معنیداری از میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان
پسر با  5.3درصد بیشتر بود .این در حالی است که در مطالعه قهرمانی
و همکاران برخالف مطالعه حاضر میزان اعتیاد به اینترنت در پسرها
بیشتر از دختران بود ( .)0ولی در مطالعه حسنزاده و صالحی نتایج
همسو بامطالعه حاضر بود ( .)16به نظر میرسد در این مطالعه
دانشجویان دختر در برنامههای پیشگیری از اختالل اعتیاد به اینترنت
در اولویت قرار دارند .در این مطالعه میزان شادکامی در دانشجویان پسر
برابر با  13/36درصد و در دانشجویان دختر برابر با  2/22درصد بود و
این تفاوت ازنظر آماری معنیدار مشاهده شد .اما مطالعه صیامیان بر
روی دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نشان داد
رابطه معنیداری بین نمره شادکامی و جنسیت وجود ندارد ( )10که
بامطالعه حاضر مطابقت ندارد .این یافته احتماالً به علت برآورده نشدن
برخی خواستهها و در دسترس نبودن منابع شادی برای دانشجویان
دختر باشد.
بیشترین میزان اعتیاد به اینترنت در بین رشتههای مختلف به ترتیب
در دانشجویان رشته فوریتهای پزشکی با  2/6درصد و رشته پرستاری
با  2/4درصد مشاهده شد .همچنین در بین مقاطع تحصیلی بیشترین
میزان اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان مقطع کاردانی با  2/2درصد
و کمترین میزان اعتیاد به اینترنت در مقطع پزشکی عمومی بود.
پژوهش جعفری ندوشن نیز همسو بامطالعه حاضر میباشد .در مطالعه
ایشان دانشجویان رشته فوریتهای پزشکی و مامایی بیشترین میزان
اعتیاد به اینترنت را در بین سایر رشتههای موردمطالعه داشتند .از طرف
دیگر دانشجویان مقطع کاردانی با  30/1درصد در بین سایر مقاطع
بیشترین میزان اعتیاد به اینترنت را دارا بودند ( .)12در این پژوهش
میزان اعتیاد به اینترنت در بین استفادهکنندگان از سایتهای مختلف
متفاوت بود بطوریکه بیشترین میزان اعتیاد به اینترنت در بین
استفادهکنندگان از سایتهای ارتباطی با  46درصد بود .در مطالعه
صلحی دانشجویان بیشترین نوع استفاده از اینترنت را نامهنگاری و
علمی بیان کردند (.)2
نتایج این مطالعه نشان داد با افزایش میزان اعتیاد به اینترنت ،نشاط و
شادکامی دانشجویان کاهش مییابد؛ بااینوجود ارتباط ازنظر آماری
معنیدار نبود .بر اساس مطالعات زربخش و همکاران ،احساس تنهایی
همبستگی معناداری با اعتیاد به اینترنت دارد ،که بر طبق نظر محقق

نتیجهگیری
ازآنجاییکه نتایج نشان داد که استفاده روزانه از اینترنت در سایتهای
مختلف توسط دانشجویانی که اعتیاد به اینترنت دارند باعث کاهش
احساس شادکامی در آنان میگردد ،لذا توصیه میگردد برنامههای
آموزشی در جهت سوق دادن دانشجویان به سمت استفاده صحیح از
اینترنت و سایتهای علمی برنامهریزی شود .میتوان گفت در دنیای
امروز یکی از ابزارهای اثربخش ،اینترنت و کامپیوتر میباشد .بهشرط
اینکه با ارائه آموزشها و راهکارهای مناسب ،در حد موردنیاز از آن
استفاده شود .در غیر این صورت بهسالمت جسمی و روانی افراد آسیب
میرساند .بر اساس پژوهش حاضر و دیگر پژوهشها در این حوزه
میتوان نتیجه گرفت که اعتیاد به اینترنت در بین جوانان و قشر دانشجو
رو به فزونی میباشد .ازاینرو جای آن دارد به این پدیده نوظهور
بهعنوان یک معضل سالمتی توجه جدی شود ،و مسئولین دانشگاه که
متولی امر سالمت دانشجویان میباشند درزمینهی فرهنگسازی
مناسب و آموزشهای صحیح استفاده از اینترنت در دانشجویان
برنامهریزی نمایند .پیشنهاد میگردد در مطالعات آتی بر روی عوامل
تشویقکننده و بازدارنده از اعتیاد به اینترنت و دیگر پیامدهای روانی
اجتماعی آن تمرکز گردد.

سپاسگزاری
بدینوسیله از کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول که در
اجرای این پژوهش همکاری داشتهاند ،تشکر و قدردانی میشود.
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Abstract
Introduction: Currently the rate of Internet exploitations is increasing among college students and
has become an important part of their life. Beside the benefits and advantages of Internet usage,
abuse, extreme exploitation, and over dependence on the Internet can lead to complications. This
study aimed to investigate the relationship between Internet addiction and feelings of happiness
among Dezful Medical Sciences University students.
Methods: This research is a cross-sectional study, which was performed on 276 qualified Dezful
Medical Sciences University students in 2014 with the method of available census. The tools utilized
for data collection consisted of demographic questionnaire, Young Internet Addiction Standard
criterion, and Happiness Oxford Standard criterion. The data were analyzed via the SPSS software.
Results: In this study, 1.8% of female students was addicted to the Internet, which was 0.9% more
compared to male students (P = 0.033). There were significant statistical correlations between the
utilization of various websites and Internet addiction (P = 0.044). A significant statistical correlation
was observed between daily usage and Internet addiction (P = 0.0001). The correlation coefficient
between Internet addiction and student vitality, freshness, and joy was -0.085 (P = 0.185).
Conclusions: The results showed that daily use of the Internet by students, who have Internet
addiction cause a decrease in feelings of happiness among students. It is recommended for
educational programs to motivate students towards correct methods of Internet use.
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