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مقدمه

امروزه اینترنت به یک ابزار مهم برای تعامل اجتماعی، اطالعات و 

 و آسانیبه. اینترنت روشی است که افراد (1) است شدهتبدیلسرگرمی 

را دریافت کنند و با مردم سراسر  موردنظراطالعات  توانندیم سرعتبه

که عدم کنترل روی استفاده  هرچندجهان ارتباط برقرار کنند. 

باعث اختالل در عملکرد زندگی، روابط بین  تواندیآن م ازحدبیش

ه .استفاده از این شبک(3) ای خانواده و ناپایداری احساسات شوداعض

در اوج  اکنونهمدر سراسر جهان در حال افزایش است و  سرعتبه

 گمانبی انقالب جدیدی، هرگونهو  قرارگرفتهانقالب صنعتی دیجیتالی 

بر اساس آمار، تعداد  .(4, 2)آفریند یجدید م هاییمشکالت و گرفتار

نفر  یلیونم 11، 3556از اینترنت در سال  کنندهاستفادهکاربران ایرانی 

هزار نفر رسیده و  355میلیون و  22به  3515ده که در سال بو

 .(5) رتبه اول را در کشورهای خاورمیانه کسب کرده است ترتیباینبه

 چکیده

ر شده است. د لیآنها تبد یاز زندگ یو به بخش مهم باشدیم شیدر حال افزا انیدر دانشجو نترنتیاستفاده از ا زانیامروزه م :مقدمه

ه با هدف مطالع نی. اشودیاز آن م یو مشکالت ناش نترنتیبه ا یباعث بروز وابستگ یاستفاده نابجا و افراط نترنت،یا یهاتیکنار مز

 دزفول انجام شد. یدانشگاه علوم پزشک انیو نشاط دردانشجو یبا احساس شادکام نترنتیابه  ادیرابطه اعت یبررس

دزفول  یدانشگاه علوم پزشک طیواجد شرا انینفراز دانشجو 306 یاست که بر رو یلیتحل-یفیمطالعه توص کیپژوهش حاضر :کار روش

 ترنتنیبه ا ادیپرسشنامه استاندارد اعت ک،یها شامل پرسشنامه دموگرافداده یانجام شد. ابزار گردآور یبه روش سرشمار 1232در سال 

 قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز SPSS-21ها با استفاده از نرم افزار آکسفورد بود. داده یمو پرسشنامه استاندارد شادکا انگی

ه ب ادیاعت زانیاز م یداریداشتند که به طور معن ادیبه اعت نترنتیدختر ا انیاز دانشجو %2/1مطالعه  نیا یهاافتهیبر اساس  ها:یافته

به  ادیمختلف واعت یها تیاستفاده ازسا نیب یداریمعن ی(. ارتباط آمارP=  225/5بود ) شتری، ب%3/5پسر  انیدر دانشجو نترنتیا

=  5551/5مشاهده شد ) نترنتیبه ا ادیاستفاده روزانه و اعت زانیم نیب یداریمعن ی(. ارتباط آمارP=  544/5مشاهده شد ) نترنتیا

P25/5برابر با  انیدانشجو یو نشاط و شاداب نترنتیبه ا ادیاعت نیب یهمبستگ بی(. ضر- ( 152/5بود  =P.) 

 نترنتیبه ا ادیکه اعت یانیمختلف توسط دانشجو یها تیدرسا نترنتیپژوهش نشان داد که استفاده روزانه از ا نیا جینتا: گیری نتیجه

به  انیدر جهت سوق دادن دانشجو یآموزش یهابرنامه گرددیم هی. لذا توصگرددیدر آنان م یدارند باعث کاهش احساس شادکام

 شود. یزیبرنامه ر یعلم یهاتیو سا نترنتیاز ا حیسمت استفاده صح

 انیدانشجو ،یشادکام نترنت،یا نترنت،یبه ا ادیاعت کلیدی: واژگان
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با توجه به افزایش نفوذ  دهدیتحقیقات سازمان ملی جوانان نشان م

ها در روز به اینترنت در ایران تعداد کاربران آن در مدارس و دانشگاه

درصد  25بر اساس این آمار بیش از  رسدیمیلیون نفر م 15

 .(6)دهند یان تشکیل ماز اینترنت را قشر جو کنندگاناستفاده

این شبکه جهانی سبب شده در  هاییتهای فراوان و جذابکاربرد

 ین. ا(2) یابدبا عنوان اعتیاد به اینترنت ظهور  اییدهاخیر پد یهاسال

ر دایده که مشکل استفاده از کامپیوتر معیارهای اعتیاد را دارد و باید 

بعدی راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی وارد شود،  نسخه

مطرح شد. در مورد  1336اولین بار توسط دکتر کیمبرلی یانگ در سال 

نیز، مطالعات تجربی یک مجموعه معیارهای تشخیصی این اختالل 

پیشنهاد  Beardاند؛ اعتیاد به اینترنت را ارائه داده یارهایاز معمتناقض 

 یازنمورد ینترنتامعیار ذیل برای تشخیص اختالل اعتیاد به  5 کندیم

 هاییتدرگیری ذهنی با اینترنت )فکر کردن در مورد فعال -1: باشندیم

احساس نیاز به استفاده  -3خط بعدی( جلسه بر بینییشپبرخط قبلی و 

تالش ناموفق برای  -2رسیدن به رضایت  منظوربهبیشتر از اینترنت 

، قرارییب -4کنترل، کاهش و یا متوقف کردن استفاده از اینترنت 

زمان قطع و متوقف کردن  پذیرییکتحر، افسردگی یا یبداخالق

برخط ماندن بیشتر از زمانی که در ابتدا قصد  -5استفاده از اینترنت 

 داشته.

( IAD: Internet Addiction Disorder) اختالل اعتیاد به اینترنت

عامل اختالل در عملکرد طبیعی زندگی با ایجاد عوارض عصبی، اختالالت 

و اروپا شیوع  متحدهیاالتادر  هاینظرسنج .اجتماعی است و مشکالتروانی 

مطالعات . (0)انددرصد را نشان داده 3.2تا  5.1بین  کنندهنگران

را در مورد این اختالل  ارائه  ییهااپیدمیولوژیک صورت گرفته گزارش

 %2.15که  دهدیپژوهش لیم و همکاران در چین نشان م هاییافتهاند؛ کرده

 Caoمتوسط تا شدید معتاد به اینترنت هستند.  طوربهساله  12تا  12افراد 

از دانش آموزان دوره  %3.12در مطالعه خود به این نتیجه رسید که 

نیز گزارش کرد که  Niدبیرستان مقدماتی مشکل اعتیاد به اینترنت دارند. 

دانشجویان سال اول دانشگاه اعتیاد به اینترنت داشتند. کیم و  44/6%

بزرگساالن در معرض خطر  %22نتیجه رسیدند که  همکاران در کره به این

این نکته حائز اهمیت  .(3) اعتیاد به اینترنت دارند %6/1اعتیاد به اینترنت و 

 ایهمالحظقابلعلوم پزشکی گروه  یهادانشگاه ازجملهها و است که دانشگاه

. دانشجویان به دالیل (5)دهند یاز اینترنت را تشکیل م کنندگاناستفادهاز 

ها دانشگاه -1ذیل بیشتر از سایر افراد مستعد اعتیاد به اینترنت هستند: 

جوان دانشجویان  -3کنندیدسترسی آسان و نامحدود به اینترنت را فراهم م

استقالل خارج از کنترل پدر و مادر را برای اولین بار در زندگی خود تجربه 

پیدا کردن دوستان جدید اغلب از طریق این شبکه  انجام  -2 کنندیم

 تریقومدرن در جوانان بسیار  هاییآورفناصرار بر استفاده از  -4 شودیم

؛ که خود استفاده از فضای مجازی  -5از هر گروه سنی دیگری است

از دانشجویان  یارا هم در پی داشته است، باعث شده که عده هایییناهنجار

بدین طریق خود را از فشارهای ناشی از وظایف دانشگاه و تکالیف و برگزاری 

منفی استفاده  یرروانشناسان و مربیان تأث. (2, 4)آزمون رهایی دهند 

 مرتبطاز اینترنت را با مشکالت جسمی و روانی دانشجویان  ازحدبیش

ک ی نعنوابه. بنابراین چون در حال حاضر اعتیاد به اینترنت (3) دانندیم

ها حمایت از آموزش، پژوهش و دولت شدهییشناساتهدید سالمت جامعه 

، کهییازآنجاو  (0) اندو درمان این اختالل را در دستور کار خود قرار داده

است، یک  واردشده وکارکسب، و هانتیکافها، مدارس، اینترنت به خانه

اده ، استفازحدبیشآگاهی عمومی از عوارض جانبی بالقوه ناشی از استفاده 

آن باید به افراد داده شود. در حال حاضر استفاده از  یادآوراعتنادرست و یا 

این شبکه جهانی بخشی از فرهنگ افراد بزرگسال شده است بنابراین 

 دتوانیاستفاده از اینترنت و اثرات مخرب ناشی از آن م یینهدرزمپژوهش 

.از طرف (1) نوجوانان باشد نقش مهمی در به صدا درآوردن زنگ خطر برای

ها است و بحث انسانی برای تمام نسل ترینیدیگر شادکامی اساس

در حوزه روانشناسی یک  یناست همچنمحرک اهداف بشری  ترینیمرکز

جزء اساسی است  2. شادکامی دارای (11, 15)شود یهیجان مثبت تلقی م

طوفت منفی که عبارتند از:هیجانات مثبت، رضایت در زندگی و فقدان ع

ل کردند که اختال یدتأکصورت گرفته بر این نکته  یها. پژوهش(13) است

. در پژوهشی (3) اختالالت عاطفی را ایجاد کند تواندیاعتیاد به اینترنت م

که مایرز انجام داده به این نکته پرداخت که افراد شاد در وجود خود احساس 

تری ، روحیه مشارکتی باالگیرندی، آسان تصمیم مکنندیامنیت بیشتری م

. شادمانی و نشاط (13) در زندگی بیشتر است هاآناحساس رضایت  و دارند

دارد، اما قشر دانشجویان به علت اینکه  هایییتمزبرای تمامی آحاد جامعه 

پژوهشگران و  موردتوجه یشتربهستند،  جامعه سازیندهآ نیروی جوان و

ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و  کهییازآنجا. (11) اندروانشناسان بوده

انی اطالعات مهمی را برای درمان و پیشگیری از اعتیاد به اختالالت رو

به اینکه امروزه مسئله اعتیاد به  با توجه. (3)کند یاینترنت را فراهم م

اینترنت در ایران به یک معضل در بین جوانان که نیروی انسانی و بدنه اصلی 

است لذا شناسایی پیامدهای آن کم شایانی  شدهتبدیل باشندیهر کشور م

 شناسییبآسها و آگاهی دادن به اقشار مختلف در جهت در جهت آموزش

بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت  باهدفمطالعه  این مقوله خواهد داشت. این

 شادکامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول انجام شد. بااحساس

 کارروش 

با کسب رضایت آگاهانه  1232تحلیلی در سال  -این مطالعه توصیفی

پزشکی، پرستاری،  یهانفر از دانشجویان رشته 306و کتبی بر روی 

پزشکی دانشگاه  هاییتهوشبری، اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی و فور

ها با داده یآورجمعسرشماری انجام شد.  صورتبهعلوم پزشکی دزفول 

پرسشنامه صورت گرفت. معیارهای ورود به مطالعه:  2استفاده از 

ت کتحصیلی را گذرانده و تمایل به شر ترمیکدانشجویانی که حداقل 

ها پژوهش داشته باشند و معیار خروج تکمیل ناکافی پرسشنامه

یانگ  بود.پرسشنامه اطالعات دموگرافیک، پرسشنامه اعتیاد به اینترنت

(Young که با مقیاس )ها، از لیکرت، طیفی از پاسخ یقسمتپنج

شد. پس از  یازبندیامتنمره پنج،  = نمره یک تا همیشه = وقتیچه

-03کاربر معمولی، نمره  35-43پرسشنامه، نمره  یهانمره یبندجمع

کاربر دارای اعتیاد متوسط یا در معرض اعتیاد به اینترنت و نمره  55

معتاد به اینترنت است. روایی و پایایی این پرسشنامه در  155-25

توسط علوی و همکاران انجام گرفت و برسی  1222در سال  یامطالعه

شنامه پایایی درونی آن را باال و روایی این پرس یسنجروان هاییژگیو

پایایی نسخه  کهیطوربهآن را مطلوب گزارش کرده است  زمانهم

محاسبه کرده  23.5فارسی این پرسشنامه را به روش آلفای کرنباخ برابر 

شادکامی آکسفورد که شامل  نامهپرسش. سومین پرسشنامه (12) است

آن بر اساس مقیاس لیکرت  هایینهاست و گز ایینهگزاره شش گز 33

تا حدودی  6=  نمره کامالً مخالفم کهینحوبهبه ترتیب از یک تا شش 

و  3=  تا حدودی موافق 2=  کمی موافق 4=  کمی مخالف 5=  مخالف
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تقسیم کرده  33را بر  هاآناست. بعد از جمع امتیازات  6=  کامالً موافق

تا حدودی =  ناشاد، دو تا سه = یک تا دو باشد نامهپرسشاگر امتیاز 

 متوسط طوربه=  نه شاد و نه ناراضی، امتیاز چهار = ناراضی، سه تا چهار

ار شاد، بسی=  بیشتر شاد، امتیاز پنج تا شش=  شاد، امتیاز چهار تا پنج

نامه اولین بار توسط آرگیل کامالً خوشحال. این پرسش=  و امتیاز شش

 امهنپرسش( ساخته شد و روایی و پایایی محتوای این 1323و همکاران )

و ضریب  31.5و دارای آلفای کرونباخ  (14)رسیده است  ییدبه تأ

 شدهگزارش 32.5با میانگین  65.5و  554.5همبستگی سؤاالت بین 

مورد ارزیابی قرار  SPSS-21 افزارنرمبا  آوریجمعها پس از است. داده

 گرفت.

 هایافته

دانشجویی که در  306ز نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ا

 3/65نفر ) 162درصد( مؤنث و  1/23نفر ) 152مطالعه شرکت کردند 

پرستاری،  3/23رشته پزشکی،  هاآندرصد از  1/12درصد( مذکر بودند. 

درصد علوم  3/14درصد اتاق عمل،  6/0درصد هوشبری،  10

 هاییتدانشجویان رشته فور هاآندرصد از  1/15آزمایشگاهی و 

درصد(  6/35نفر ) 355درصد( متأهل و  4/3نفر ) 36پزشکی بودند، که 

درصد از دانشجویان دختران تحت مطالعه، به اینترنت  2/1مجرد بودند. 

از میزان اعتیاد به اینترنت در  داریمعنی طوربهاعتیاد داشتند که 

 درصد بیشتر بود، این در حالی بود که دانشجویان 3/5دانشجویان پسر با 

 درصد( نسبت به  2/31پسر )

درصد( بیشتر در معرض خطر اعتیاد به  1/15دانشجویان دختر )

(؛ ضریب همبستگی بین 1 تصویر) (P=  522/5) اینترنت قرار داشتند

 ازلحاظبود که  -124/5جنس دانشجویان و میزان اعتیاد به اینترنت 

میزان شادابی در دانشجویان پسر  .(P=  536/5) بود داریمعنیآماری 

درصد بود که  22/2درصد و در دانشجویان دختر برابر با  36/13برابر با 

 (.1جدول ) (P=  510/5) بود دارمعنیآماری  ازلحاظاین اختالف 

 

 
درصد فراوانی اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم  :1 تصویر

 جنس بر اساسپزشکی 

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

 Value-P* درصد تعداد نشاط
 510/5   مرد

  %3/1 3 ناشاد

  %2/30 25 تا حدودی راضی

  %4/50 63 نه شاد، نه راضی

  %3/1 3 تا حدودی شاد )متوسط(

  %1/11 13 بیشتر شاد

 510/5   زن

  5 5 ناشاد

  %1/16 30 تا حدودی راضی

  %6/05 130 نه شاد، نه راضی

  %3/1 3 تا حدودی شاد )متوسط(

  %1/0 13 بیشتر شاد

 510/5   جمع

  %0/5 3 ناشاد

  %0/35 50 تا حدودی راضی

  %5/62 123 نه شاد، نه راضی

  %4/1 4 تا حدودی شاد )متوسط(

  %0/2 34 بیشتر شاد
* Square-Chi 

 رابطه بین مقطع تحصیلی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول :2جدول 
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 *P-Value درصد تعداد اعتیاد به اینترنت

 553/5   کاردانی

  %2/62 13 عدم اعتیاد

  %2/22 15 در معرض خطر

  %2/2 1 اعتیاد دارد

 553/5   کارشناسی

  %2/22 105 عدم اعتیاد

  %6/3 13 در معرض خطر

  %5/1 2 اعتیاد دارد

 553/5   پزشکی عمومی

  %6/00 22 عدم اعتیاد

  %4/33 11 در معرض خطر

  %5 5 اعتیاد دارد
* Square-Chi 

درصد از افراد تحت مطالعه کمتر  1.24نتایج این پژوهش نشان داد که 

 0/2ساعت،  2-5درصد  3/13ساعت،  1-2درصد  0/22ساعت، از یک 

ساعت در طول  15درصد از افراد بیشتر از  6/2ساعت و  5-15درصد 

ترنت . بیشترین میزان اعتیاد به اینکنندیاز اینترنت استفاده م روزشبانه

 ایهیتمختلف به ترتیب در دانشجویان رشته فور یهادر بین رشته

درصد مشاهده شد، بین  4/2و رشته پرستاری با درصد  6/2پزشکی با 

 آماری مشاهده شد داریمعنیرشته تحصیلی و اعتیاد به اینترنت 

(52/5  =P) ( 3جدول.) 

 2/2میزان اعتیاد و در معرض اعتیاد بودن در افراد متأهل به ترتیب برابر با 

نت و در معرض اعتیاد بودن درصد، و میزان اعتیاد به اینتر 4/15درصد و 

ارتباط  وجودباایندرصد؛  4/14درصد و  3/1در افراد مجرد به ترتیب برابر با 

. (P=  551/5) بین تأهل و اعتیاد به اینترنت مشاهده نشد داریمعنیآماری 

مقاطع مختلف تحصیلی بیشترین میزان اعتیاد به اینترنت در بین  ینبدر 

درصد و کمترین میزان اعتیاد به اینترنت  2/2دانشجویان مقطع کاردانی با 

در مقطع پزشکی عمومی بود، همچنین بیشترین دانشجویان در معرض 

درصد بود، اختالف  2/22خطر اعتیاد به اینترنت در مقطع کاردانی با 

آماری بین مقطع تحصیلی و اعتیاد به اینترنت مشاهده  ازلحاظ یدارمعنی

(. ضریب همبستگی بین میزان استفاده از 3جدول ) (P=  553/5) شد

 کنندهیانببود که  330/5اینترنت و اعتیاد به اینترنت دانشجویان برابر با 

 ستفاده روزانه از اینترنتافزایش اعتیاد به اینترنت در اثر افزایش میزان ا

بین میزان استفاده روزانه و اعتیاد به اینترنت  داریمعنیاست، ارتباط آماری 

. ضریب همبستگی بین اعتیاد به اینترنت و (P=  5551/5) مشاهده شد

با  دهدیبود، که نشان م -525/5نشاط و شادکامی دانشجویان برابر با 

؛ دیابیشاط و شادکامی آنان کاهش مافزایش میزان اعتیاد به اینترنت، ن

آماری بین اعتیاد به اینترنت و نشاط  ازلحاظ داریمعنیارتباط  وجودبااین

. میزان اعتیاد به اینترنت در بین (P=  152/5) مشاهده نشد

 مختلف متفاوت بود بطوریکه بیشترین میزان هاییتاز سا کنندگاناستفاده

درصد  46ارتباطی با  هاییتاز سا کنندگانهاستفاداعتیاد به اینترنت در بین 

 مختلف و اعتیاد به هاییتبین استفاده از سا داریمعنیبود، ارتباط آماری 

 .(P=  44/5) اینترنت مشاهده شد

 

 مختلف تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول یهافراوانی اعتیاد به اینترنت در رشته :2 تصویر
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 بحث

و  ازحدبیشاست، اما استفاده  ضررییبابزار  خودیخودبهاینترنت 

نادرست از آن خطر اعتیاد به اینترنت را در پی دارد. پیامدهای جسمانی، 

عوارض  ازجملهمشکالت خانوادگی، مشکالت درسی، مشکالت شغلی 

اختالل اعتیاد به اینترنت است. باید به این نکته توجه شود که قشر 

 .(15)د دهنیاز اینترنت را تشکیل م کنندگاناستفادهجوان بیشترین 

 ترنتدرصد از دانشجویان دختر رفتار اعتیاد به این 2/1در این مطالعه 

از میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان  داریمعنی طوربهداشتند که 

درصد بیشتر بود. این در حالی است که در مطالعه قهرمانی  3.5پسر با 

و همکاران برخالف مطالعه حاضر میزان اعتیاد به اینترنت در پسرها 

تایج و صالحی ن زادهحسن. ولی در مطالعه (0)بیشتر از دختران بود 

در این مطالعه  رسدی. به نظر م(16)حاضر بود  بامطالعههمسو 

پیشگیری از اختالل اعتیاد به اینترنت  یهاویان دختر در برنامهدانشج

در این مطالعه میزان شادکامی در دانشجویان پسر  در اولویت قرار دارند.

درصد بود و  22/2درصد و در دانشجویان دختر برابر با  36/13برابر با 

مشاهده شد. اما مطالعه صیامیان بر  دارمعنیآماری  ازنظراین تفاوت 

روی دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نشان داد 

که  (10)داری بین نمره شادکامی و جنسیت وجود ندارد رابطه معنی

حاضر مطابقت ندارد. این یافته احتماالً به علت برآورده نشدن  بامطالعه

ها و در دسترس نبودن منابع شادی برای دانشجویان برخی خواسته

 دختر باشد.

رتیب مختلف به ت یهابیشترین میزان اعتیاد به اینترنت در بین رشته

درصد و رشته پرستاری  6/2پزشکی با  هاییتفوردر دانشجویان رشته 

درصد مشاهده شد. همچنین در بین مقاطع تحصیلی بیشترین  4/2با 

درصد  2/2میزان اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان مقطع کاردانی با 

و کمترین میزان اعتیاد به اینترنت در مقطع پزشکی عمومی بود. 

. در مطالعه باشدیحاضر م بامطالعهپژوهش جعفری ندوشن نیز همسو 

پزشکی و مامایی بیشترین میزان  هاییتته فورایشان دانشجویان رش

رف داشتند. از ط موردمطالعه یهااعتیاد به اینترنت را در بین سایر رشته

درصد در بین سایر مقاطع  1/30دیگر دانشجویان مقطع کاردانی با 

ین پژوهش در ا .(12)بیشترین میزان اعتیاد به اینترنت را دارا بودند 

ختلف م هاییتاز سا کنندگاناستفادهمیزان اعتیاد به اینترنت در بین 

متفاوت بود بطوریکه بیشترین میزان اعتیاد به اینترنت در بین 

درصد بود. در مطالعه  46ارتباطی با  هاییتاز سا کنندگاناستفاده

و  یارنگنامهصلحی دانشجویان بیشترین نوع استفاده از اینترنت را 

 .(2)علمی بیان کردند 

نتایج این مطالعه نشان داد با افزایش میزان اعتیاد به اینترنت، نشاط و 

آماری  ازنظرارتباط  وجودبااین؛ یابدیشادکامی دانشجویان کاهش م

همکاران، احساس تنهایی  مطالعات زربخش و بر اساسنبود.  دارمعنی

حقق نظر م بر طبقهمبستگی معناداری با اعتیاد به اینترنت دارد، که 

روابط میان فردی شخصی که دچار احساس تنهایی  تواندیدلیل آن م

آورد یو مو فرد برای جبران آن به اینترنت ر بیندیشده است آسیب م

کردند که با استفاده مفرط از  خاطرنشان. همچنین محققان (13)

تند دریاف هاآن. یابدیاینترنت میزان بهداشت روانی دانشجویان کاهش م

دانشجویانی که استفاده مفرط از اینترنت داشتند، در مقایسه با 

نبودند، مشکالت روانی بیشتری  یادانشجویانی که دارای چنین تجربه

اینترنت روز به روز در جوامع  کهییازآنجا .(35)را نشان دادند 

از  یکی عنوانبهبوده و دسترسی به آن آسان شده است و  توسعهدرحال

و دانشجویان به  شودیابزارهای مهم دستیابی به اطالعات شناخته م

 لذا برای جلوگیری گذرانندیناچار ساعاتی از عمر خود را با اینترنت م

 در از آثار مخرب آن بهتر است ضمن اطالع رسانی مناسب، دانشجویان

مناسب به آنان در کاهش  هاییهمعرض خطر شناسایی شوند و توص

 توانیپژوهش حاضر م هاییتاز محدود احتمالی داده شود. هاییبآس

به جامعه مورد پژوهش اشاره کرد که صرفاً بر روی دانشجویان علوم 

به دیگر جوامع باید جانب احتیاط  هایافتهدر تعمیم  پزشکی انجام شد و

 را رعایت کرد.

 گیرینتیجه

 هاییتسا در اینترنت از روزانه استفاده نتایج نشان داد که کهییازآنجا

مختلف توسط دانشجویانی که اعتیاد به اینترنت دارند باعث کاهش 

 یهابرنامه گرددی، لذا توصیه مگرددیاحساس شادکامی در آنان م

آموزشی در جهت سوق دادن دانشجویان به سمت استفاده صحیح از 

گفت در دنیای  توانیم شود. یزیربرنامهعلمی  هاییتاینترنت و سا

 شرطبه. باشدیامروز یکی از ابزارهای اثربخش، اینترنت و کامپیوتر م

آن از  یازموردنها و راهکارهای مناسب، در حد اینکه با ارائه آموزش

جسمی و روانی افراد آسیب  سالمتبهاستفاده شود. در غیر این صورت 

ها در این حوزه . بر اساس پژوهش حاضر و دیگر پژوهشرساندیم

نتیجه گرفت که اعتیاد به اینترنت در بین جوانان و قشر دانشجو  توانیم

جای آن دارد به این پدیده نوظهور  روینازا. باشدیرو به فزونی م

یک معضل سالمتی توجه جدی شود، و مسئولین دانشگاه که  وانعنبه

 یسازفرهنگ یینهدرزم باشندیمتولی امر سالمت دانشجویان م

صحیح استفاده از اینترنت در دانشجویان  یهامناسب و آموزش

در مطالعات آتی بر روی عوامل  گرددینمایند. پیشنهاد م یزیربرنامه

و بازدارنده از اعتیاد به اینترنت و دیگر پیامدهای روانی  کنندهیقتشو

 اجتماعی آن تمرکز گردد.
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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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