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شاروع شاد، اماا از     يعلاوم و مهندسا   يا رشته نيب يها نهيزم

 با ارائه خدمات از طريق شتکه تار نترنتيا 1۹۹۱اواسط دهه 

درآماد.   يو جهاان  يشتکه همگان کيصورت  وب به يعنکتوت

 اريبس ياسيدر مق نترنتيبشر به ا يها تيوابسته شدن اکثر فعّال

 يخياز آغاز دوران تار تيکوتاه، حکا نيچن يو در زمان ميعظ

و باه خصاو     يآور گوناگون علوم، فن يها در عرصه ينينو

 ،يارتتااط  انيا اباازار نو  نيا [. ا1در نحوه تفکّر انساان دارد   

و  ديا باه مناابو جد   يابيدسات  ريمثتت نظ يها افازون بر جنتاه

 نيارتتاا  با   يها و امکان برقارار  از پژوهش يروزآمد، آگاه

 نيا باه هماراه دارد. در ا   زيا ن يباار  انيا پژوهشگران، اثرات ز

 اديا به نام اعت ادياز اعت يديشناسان از نوع جد خصو ، روان

باار   نينخسات  کاه  ناد يگو يسخن ما  يمجاز ادياعت اي ينترنتيا

 [.2شد   رحمط 1۹۹5توسط گلدبرگ در سال 

تکانه اسات کاه باه     اختالل کنترل  ينوع نترنتيبه ا ادياعت 

 ريو سااا شااود ياطااالم ماا نترنااتياز حااد از ا  شياسااتفاده باا

و منجار   دهد يالشعاع قرار م فرد را تحت ياجتماع يها تيفعال

 ،يعلما  ،يمختلا  شا ل   يهاا  در حاوزه  يکرد و به افت عمل

 انگاشتن دهيو ناد يشناخت روان ،ياقتصاد ،يخانوادگ ،يا حرفه

[. 4،3  شاود  يمثل دوستان و خانواده م يواقع يايروابط در دن

 اديا مطالعات مشخص شده است کاه اعت  گريدر د نيعالوه بر ا

و عودکننده اسات کاه باا     اريمزمان، فراگ يا دهيپد نترنتيبه ا

 يو روانا  ياجتمااع  ،يخانوادگ ،يمال ،يجسمان يصدمات جد

و  يفارد  يکردهاا  همراه است و منجار باه اخاتالل در عمال    

و در  شاود  يما  يپارداز  اليا اضطراب و خ ،ييرو کم ،ياجتماع

 يختگيگسا  از هم ،يگرفتن روابط خانوادگ دهيباعث ناد تينها

 يمشاکالت شا ل   جااد يو ا ،يليافات تحصا   ،يروابط اجتمااع 

 کاه  نينظر از ا صرف نترنت،يبه ا يرفتار ي. اين وابستگگردد يم

معضال   کيا  عناوان  اسات، باه    يروانا  بيآس اي يماريب کي

 [.6،5  گردد يم يحتي در بين جامعه دانشگاهي تلق ياجتماع

 يبادن  يبه طور مشخص به وابستگ اديگذشته مفهوم اعت در

شاد و   ياطالم م ييايميش يو داروها يکيزيبه مواد ف يو روان

 رياخ يها دهه قاتياما تحقشد،  يرا شامل نم يرفتار يالگوها

را  يگسترده رفتاار  يها جنته تواند يم اديکه اعت دهند ينشان م

 [.7  رديبگ در بر زين

در توساعه   يمجاز يفضا يشناس بيآس تيتوجه به اهم با

 يآور باه فان   ريا اخ يهاا  در ساال  زين رانيجوامو، در کشور ا

 نيا در ا کنيشده است، ولا  يادياطالعات و ارتتاطات توجه ز

اسات باه    يوجاود دارد کاه ضارور    يجاد  يها بيرابطه آس

[. کشور ماا از نظار تعاداد کااربران     8آن پرداخت   يابي شهير

 ونيليم 56را دارد و  13جهان رتته  يکشورها نيدر ب نترنتيا

 نترنات يباه ا  يدسترسا  رانيا ا ينفر ونيليم 8۱ تينفر از جمع

را  رانيا ا تيا درصد از جمع 7۱معادل  ينفوذ بيدارند که ضر

 يجهاان  هيا اتحاد يبناد  اساس در طتقه نيو بر ا شود يشامل م

از  عاه عماوم جام  يدر استفاده و دسترس رانيمخابرات، کشور ا

 [.۹-11  رود يمتوسط به شمار م يجزء کشورها نترنتيا

 يشاناخت  و روان ياجتمااع  ناه يکاه زم  دهيد بيفرد آس کي

 يدسترسا  يها «فرصت»به مواد مخدر دارد چنانچه با  شيگرا

همساالن منحرف مواجه شود در معرض  يها که دارد در گروه

 نيا فارد ا  نياگار هما   رد،يا گ يبه مواد مخادر قارار ما    ادياعت

 عددآور با وجوه مت و تنوع يجانيرابطه ه جاديرا در ا« فرصت»

 اديا مورد از اعت نيدر ا ابديداخل آن ب يمجاز يايو دن نترنتيا

آماده   عمل به قاتياز تحق ي[. برخ12،1۱ور خواهد شد   هغوط

از  يحتا  يدر ماوارد  نترنات يباه ا  ادياز آن است که اعت يحاک

تار گازارش شاده اسات      بخاش  لاذت  زيبه مواد مخدر ن ادياعت

بار   يهمگا  نترنتي[. پژوهشگران متخصص در حوزه ا14،13 

 ديا خصو  در قشار دانشاجو ت ک   به نترنتيا ادآورياعت تيماه

 [.15،5اند   داشته

 وعيبا سطح دامنه شا  يجهان ي دهيپد کي نترنتيبه ا ادياعت

 ن،يچا  کا،يامر انيدانشجو تيدرصد جمع 25تا  5از  يمتفاوت

 يشارق  ياروپا يژاپن، کشورها وان،يتا ا،ياسترال س،يکره، انگل

مختلا    يهاا  . با توجاه باه پاژوهش   [16-18  است يو غرب

شدن  ريراگشده در کشور ايران و با توجه به گسترش و ف انجام

قشار دانشاجو و    انيدر م ژهيو  در جامعه به نترنتياستفاده از ا

اياران    يها در دانشگاه نترنتيبه ا اديمسئله اعت که نيبا نظر به ا

آن در حد متوساط و   وعيش قرار گرفته و يمورد بحث و بررس
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روزافازون اساتفاده از    شيبا افزا رسد ياست، به نظر م تر نييپا

 يو جسامان  يبهداشت روانا  تواند يامر م نيا ران،يدر ا نترنتيا

از  يشاهد مشکالت ناش ندهيرا مت ثر ساخته و در آ انيدانشجو

 [.2۱،1۹،13  ميريقرار بگ نترنتيبه ا ادياعت

باه   ادياعت وعيباورند که امروزه موضوع ش نيمحققان بر ا 

 يدر زنادگ  يجاد  يمنزله بحران به تواند يدر جوانان م نترنتيا

ارتتاا     نيو در ا رديآنان مورد بحث قرار گ يو اجتماع يفرد

هاا محال    دانشگاه رينظ يآموزش يها طيشده است که مح انيب

بناا باه    انيانشاجو هساتند و د  نترنتيبه ا ادياعت يبرا يمناست

باه   اديا خاود در معارض اعت   يشا ل  تيو ماه يسن اتيمقتض

 تار  شيشده است که با استفاده ب ينيب شيقرار دارند و پ نترنتيا

ات تلفاان همااراه و اسااتفاده از بااه صااورت خاادم نترنااتياز ا

 وعيشا  تار  شيبا  شيشاهد افازا  ندهيدر آ ياجتماع يها شتکه

 [.21شد   ميخواه نترنتيبه ا ادياعت

( نشان داده شاده  2۱12) يلنج و ل  در پژوهش که چنان آن

کارد   مال نقاش مخرباي در توساعه ع    نترنات يبه ا ادياست اعت

عاالوه بار    يسواد اطالعات شيدارد و افزا انيدانشجو يليتحص

 يارزناده در آماوزش و اماور پژوهشا     يعنوان خدمت که به  آن

شود، باعث افزايش سرعت دستيابي به اطالعاات   يمحسوب م

و از طرفي منجر به کاهش زماان اساتفاده از اينترنات و     هشد

 [.15فضاي مجازي خواهد شد  

نياز اطالعااتي و اساتفاده باه موقاو از     بررسي و شناخت 

 ها، انهيو را يجمع ارتتا   يشده توسط ابزارها دياطالعات تول

و با در نظار گارفتن    باشد يافراد م يدهنده سواد اطالعات نشان

هاا   از مهارت يا عنوان مجموعه  به ينکته که سواد اطالعات نيا

 ييتوانا نيچن و هم يطالعاتا ازيدر شناخت ن ييمنظور توانا به 

 کيباشد، به عنوان  يموثر م ياستفاده هدفمند از منابو اطالعات

در اسااتفاده هدفمنااد از منااابو   يفاارد يعاماال توانمندساااز

 [.15شود   يدر نظر گرفته م ياطالعات

 ريساو و تا ث   کياز  يتوجه به نقش مؤثر سواد اطالعات با

 يليکاارد تحصاا در توسااعه عماال نترنااتيبااه ا ادياامخاارب اعت

 تيااو بااا در نظاار گاارفتن اهم گاار،يد يياز سااو انيجودانشاا

اسات در   يدر جوامو، ضارور  شرويعنوان قشر پ به انيدانشجو

 هيا اول ي. بررسا ديا باه عمال آ   يعلما  يخصاو  بررسا   نيا

دو موضاوع ساواد    نيکه تاکنون رابطاه با   دپژوهشگر نشان دا

جوانااان و  نيدر باا نترنااتيبااه ا ادياااعت زانيااو م ياطالعااات

سي و سانجش قارار نگرفتاه    مورد برر رانيکشور ا انيدانشجو

 يدر کشور اياران، ضارور   يبا توجه به خأل پژوهشاست، لذا 

باا   ريا عامل و مت  کيبه عنوان  يسواد اطالعات زانياست که م

 نترنات يباه ا  ادياعت زانيم يبر رو يرگذارينستت به تاث تياهم

طتاق   گار، يد ي. از طرفا رديا قرار بگ يمورد بررس انيدانشجو

باه   اديا اعت شياند افازا  که نشان داده يمطالعات انجام شده قتل

 شاود  يما  يمنجر باه کااهش ساطح ساالمت عماوم      نترنت،يا

 تيوضع نييپژوهش در درجه اول تع نيهدف ا [.2۱،18،7،5 

رابطاه   افتني و نترنتيبه ا ادياعت زانيو م يسواد اطالعات زانيم

 يباشد و در درجه بعد يم انيدانشجو نيدر ب ريدو مت  نيا نيب

 اديا نکته است که اعت نيو اثتات ا يمطالعات قتل ديبه دنتال تائ

 يساالمت عماوم   يبار رو  يرگذاريخود باعث تاث نترنتيبه ا

 ميمستق ريبه صورت غ واندت يهم م  يباشد و سواد اطالعات يم

 .باشد ميامر سه نيدر ا

 

 هامواد و روش
منظاور   و باه  13۹5در ساال   يليتحل-يفيمطالعه توص نيا

 ريو ت ث نترنتيبه ا اديو اعت يسواد اطالعات انيارتتا  م يبررس

دانشگاه  انيدانشجونفر از  365 يبر رو يآن بر سالمت عموم

باه صاورت    يريا گ انجام شد. روش نمونه رانيا يعلوم پزشک

هر  انيدانشجو دادشده بود که به تناسب تع يبند طتقه يتصادف

از جامعه کل به عنوان حجام نموناه انتخااب     يدانشکده، نستت

 65دختر که حدود  انيتناسب تعداد دانشجو نيچن و هم ديگرد

انتخاب حجم نموناه در   يبود، برا انيدرصد تعداد کل دانشجو

 يگيري تصاادف  شد. سپس با استفاده از روش نمونهنظر گرفته 

ها( نمونه ماورد نيااز    )دانشکده قاتساده از هر کدام از اين طت

در  ليورود باه نموناه مشاتمل بار تحصا      اريا انتخاب شد. مع

سال، دانشجو  کيحداقل به مدت  رانيا يدانشگاه علوم پزشک

 ليا دکترا و تما ايارشد  يکارشناس ،يبودن در مقاطو کارشناس

خارو  از نموناه شاامل عادم      اريبه شرکت در مطالعه بود. مع



 و همکاران زاده مصطفي لنگري                                  ...

 

 

 ليا گونه نقاص در تکم  هر ايدر مطالعه  تجهت شرک تيرضا

 .ها بود داده يآور ابزار جمو

نامااه سااواد  پرسااش 3مطالعااه  نياادر ا يآور گاارد اباازار

 GHQ-28 يو سالمت عموم انگي نترنتيبه ا ادياعت ،ياطالعات

افراد و  کيها مشخصات دموگراف نامه پرسش يبود که در ابتدا

سان،  جمله  کنندگان )از شرکت يفرد يژگيسؤال در مورد و 8

محل ساکونت،   ،يليت هل، رشته و مقطو تحص تيجنس، وضع

در طاول   نترنات ياساتفاده از ا  زانيو م نترنتينحوه اتصال به ا

 .ديروز( سؤال گرد شتانه

اساتفاده شاد     ينامه سواد اطالعات بخش اول از پرسش در

 (ILT) ينامه سواد اطالعات پرسش يسنج و روان يياياگرچه پا

قارار گرفتاه اسات     ديا متعادد ماورد تائ   يدر مطالعات خارج

و  يآموزشا  ،يفرهنگ يها با توجه به تفاوت کني[، ول23،22 

که در  يشده داخل ينامه طراح از پرسش رانيکشور ا ياجتماع

[، استفاده 24-26  قرار گرفته است دييمطالعه مورد تا نيچند

ابزار، روش تکرار آزمون  نيا ييايسنجش مجدد پا يشد و برا

 ديمورد تائ 86/۱کرونتاخ   يآلفا بيگرفته شد که با ضر به کار

نامه از نوع پاسخ  پرسش نيا يها هيقرار گرفت. تمام گو يينها

از شاماره   کارت يل ي  پنج ارزشا يبسته بود و با استفاده از ط

 يکامالً مخالفم تا شاماره پانج باه معناا     يارزش يبه معنا کي

 .کامالً موافقم ارائه شد يارزش

 کياانامااه اعتياااد بااه اينترناات کيمترلااي يانااگ  پرسااش

 2۱و ايان مقيااس مشاتمل بار      باشد ينامه استاندارد م پرسش

ليکارت   يا عتارت است و باا اساتفاده از مقيااس پانج نقطاه     

قرار  ياغلب، بکرّات، هميشه( مورد ارزياب ،يگاه ندرت، گاه ه)ب

و حاداکثر   2۱شده از اين مقيااس   . حداقل نمره کسبرديگ يم

شاده از ايان مقيااس     کساب  يها . بر اساس نمرهباشد يم 1۱۱

-4۹ ني)نمارات با   نترنات يافراد در سه گروه، عدم اعتياد به ا

( و 5۱-7۹(، در معرض اعتياد باه اينترنات )نمارات باين     2۱

. ايان  رناد يگ ي( قرار ما 8۱-1۱۱اعتياد به اينترنت )نمرات بين 

نامه استاندارد است و روايي و پاياايي آن در مطالعاات    پرسش

گزارش شده است. نسخه فارساي   ۹/۱قتلي با آلفاي کرونتاخ 

اين مقياس در ايران نيز مورد استفاده قرار گرفته و در راساتي  

 ني[. در ا27-2۹اند   کرده دييو پايايي آن را ت  ييروا ،ييآزما

مجادد قارار    ديا د تائماور  88/۱با آلفاي کرونتاخ  زيمطالعه ن

 .گرفت

ابازار   کيا  زيا ن GHQ-28 ساالمت عماومي   ناماه  پرسش

 يها سؤال است که در چهار حيطه نشانه 28استاندارد و شامل 

کارد اجتمااعي و    جسماني، عالئم اضطرابي، اخاتالل در عمال  

ليکرت کاه   يگذار . در روش نمرهشود يم يبند افسردگي طتقه

در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفت، به هر يک از سؤاالت 

نماره کال از    جاه يو در نت رديگ يتعلق م 3بين صفر تا  يا نمره

مت ير خواهد بود. نمارات بااالتر بار بادتر باودن       84صفر تا 

نامه در  پرسش نيوضعيت سالمت عمومي فرد داللت دارد. از ا

استفاده شده و روايي و پايايي  مطالعات متعدد در داخل کشور

 [.31،3۱  آن به ت ييد رسيده است

 -وفگرکلماو  يها اونمها از آز داده ليو تحل  هيتجز يبرا

 رساون يپ يهمتساتگ  بيدو گروه مستقل و ضر يت ف،سميرنوا

 SPSSافازار   نارم  درصد استفاده شد. ۱5/۱دار  معني سطحدر 

 .بوده است 22نسخه 
 

 نتایج
مااورد  ي نفاار نمونااه 365از مجمااوع لعااه حاضاار در مطا

 1/64کنناادگان مااذکر و  درصااد از مشااارکت ۹/35 ،يبررساا

ساال   24نمونه مورد مطالعه  يسن نيانگيدرصد مؤنث بودند. م

 هاا از  آن تيا اکثر 1سال بود. مطابق جدول  28تا  1۹با دامنه 

درصاد( بودناد،    1/5۱) يکارشناسا  يدانشجو الت،ينظر تحص

 يپزشاک  يدانشاجو  درصاد(،   31ارشد ) يکارشناس يدانشجو

درصد بودناد.   6 يتخصص يدکتر انيو دانشجو ۹/12 يعموم

 تار  شيمشخص شاد کاه با    نترنتيبه ا ادياعت تياز لحاظ وضع

درصاد در   ۹/2۹درصاد( بودناد و حادود     8/68افراد سالم )

 نترنات يباه ا  اديا درصاد اعت  3/1و  نترنات يبه ا اديمعرض اعت

 -وفکلموگر يآماار  يهاا  ااون مآزاز  دهتفاااا سداشتند. باا ا 

 باشند ينرمال م ويتوز يها دارا مشخص شد که داده فسميرنوا

(2۱/۱=p .) 
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 باشاد،  يما  هيا گو 35 يکه دارا يدر آزمون سواد اطالعات

نماره   نيانگيا باود. م  ريا مت  175و  42 نيب ها ينمرات آزمودن

 (.2)جدول  باشد يم 4/125 يسواد اطالعات
دانشجويان موردمطالعه برحسب برخي از مشخصات توزيع فراواني  .1جدول 

 فردي

 درصد تعداد مشخصات فردي

 جنس
 زن

 مرد

432 

131 

1/42 

9/33 

 مقطع تحصیلي

 کارشناسي

 کارشناسي ارشد

 پزشکي عمومي

 دکتري تخصصي

183 

113 

24 

44 

1/35 

31 

9/14 

4 

 

 سطوح اعتیاد به اينترنت
 

 عدم اعتیاد به اينترنت

 اينترنتدر معرض اعتیاد به 

 اعتیاد به اينترنت

431 

159 

3 

8/48 

9/49 

3/1 

 

هاي توصیفي سواد اطالعاتي و هريک از ابعاد آن در بین  داده .4جدول 

 دانشجويان موردمطالعه

حیطه هاي سواد 

 اطالعاتي
 تعداد

حداقل 

 نمره

حداکثر 

 نمره
 میانگین

انحراف 

 معیار

تعیین و تشخیص 

 نیاز اطالعاتي
343 9 23 4/33 4/3 

جايابي و دسترسي 

 به اطالعات
343 8 25 8/44 4 

 8 1/39 33 11 343 ارزيابي اطالعات

استفاده مؤثر و 

 مسئوالنه اطالعات
343 8 33 4/44 3/3 

 1/41 2/143 143 24 343 سواد اطالعاتي

 

 

 3/3متوساط،   يسواد اطالعاات  انيدرصد دانشجو 5/6۱ 

باال داشتند.  يسواد اطالعات يدرصد دارا 2/36و  نييدرصد پا

معکاوس و   يبساتگ  هم نترنتيبه ا اديو اعت يسواد اطالعات نيب

 (.   3جدول( )r=-45/۱ و > ۱۱1/۱p) شد دهيد يدار يمعن

در  يميانگين نمره سالمت عمومي در بعد اختالل جسامان 

  تر باود  نيينستت به افراد سالم پا نترنتيبه ا ادياعت يگروه دارا

(۱۱1/۱P<) ،يدر بعد افسردگ (۱۱3/۱=P) در بعد  نيچن و هم

 بيا به ترت نترنتيبه ا ادياعت يافراد دارا (>۱۱1/۱P) اضطراب

از لحااظ کاارکرد    يول داشتند. يتر شيو اضطراب ب يافسردگ

 تيوضاع   نترنات يبه ا ادياعت يها با نشانه انيدانشجو ياجتماع

نشاان داد   نترنات يباه ا  اديا نساتت باه گاروه عادم اعت     يبهتر

(۱۱1/۱P< 4( )جدول.) 

 ينامه سالمت عموم نمرات پرسش اريو انحراف مع نيانگيم

باشاد و   يم 3/2۱±۹/5 نترنتيبه ا اديدر گروه در معرض اعت

  6/25±8/6عدد  نترنت،يبه ا اديگروه دوم افراد بدون نشانه اعت

باه   اديا اعت يکاه دارا  يآن است کاه افاراد   انگريباشد که ب يم

 باشاند  يما  يبااالتر  يساالمت عماوم   يدارا ساتند ين نترنتيا

(۱۱1/۱P<). 

بررسي رابطه بین وضعیت اعتیاد به اينترنت و سواد اطالعاتي دانشجويان مورد مطالعه  .3جدول   

 جمع
 سواد اطالعاتي

 باال متوسط پايین وضعیت اعتیاد به اينترنت

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 عدم اعتیاد 153 3/49 121 8/43 3 4/21 431 8/48

 درمعرض اعتیاد به اينترنت 44 3/45 43 9/33 4 3/38 159 9/49

 معتاد به اينترنت 5 5 3 3/4 5 5 3 3/1

 جمع 134 155 441 155 14 155 343 155

 

 چهارگانه سالمت عمومي برحسب شدت اعتیاد به اينترنت( میانگین و انحراف معیار نمرات ابعاد 2جدول 

p-value 

 اعتیاد به اينترنت

 ينترنت ادر معرض اعتیاد و افراد معتاد به  عدم اعتیاد ابعاد سالمت عمومي

 میانگین±انحراف معیار میانگین±انحراف معیار

 اختالل جسماني 4/4±4/4 3/4±8/4 > 551/5

 اختالل افسردگي 1/4±3/2 1/4±3/3  553/5

 اختالل اضطرابي 3/4±4/4 8/1±9/8 > 551/5

 اختالل عملکرد اجتماعي 1/4±3/4 3/3±4/3 > 551/5

 نمره کل سالمت عمومي 9/3±3/45 8/4±4/43 > 551/5

 
 



 و همکاران زاده مصطفي لنگري                                  ...

 

 

 گيريبحث و نتيجه
 يبه متاون علما   ياز منابو مهم جهت دسترس يکي نترنتيا

 ان،يکه دانشاجو  شود يمحسوب م يها و مراکز علم در دانشگاه

خود از آن اساتفاده   يو شخص يا جهت برآوردن اهداف حرفه

 يسواد اطالعات نيمطالعه نشان داد که ب نيا يها افتهي. کنند يم

دارد و  وجاود رابطاه معناادار و معکاوس     نترنتيبه ا اديو اعت

  منجر به کااهش زماان تلا     تواند يم يسواد اطالعات شيافزا

را کاهش دهد.  نترنتيبه ا اديشده و اعت يمجاز طيشده در مح

مطالعه مشخص شد که با  نيو در ا يدر مطالعات قتل ياز طرف

کاه   اباد ي يم شيافزا يسالمت عموم نترنت،يبه ا اديکاهش اعت

 دارد. يقتل همخوان  يمطالعات زا ياريمطالعه با بس نيا جينتا

( در خصاو   2۱15) مطالعه وگمن و همکارانشاان  جينتا

و استفاده اعتيادآور از اينترنات   يسواد اطالعات ،ينترنتيسواد ا

 ان،ينمونه از دانشجو 334تعداد  يبر رو ياجتماع يها و شتکه

مانند ساواد اطالعااتي    يفرد يها مهارت شينشان داد که افزا

 يمجاز يها در استفاده از شتکه رانهيشگيحالت پ تواند يباال م

از ميزان اعتياد به اينترنت کاسته و  تينها داشته و در نترنتيو ا

 [،1  کرد آکادميک دانشجويان داشته باشاد  مثتتي در عمل ريت ث

 دارد. يمطالعه همخوان نيا جيمطالعه فوم با نتا جيتان

( 2۱14که توسط جانگ و همکارانش ) يگريمطالعه د در

در  نترنات يباه ا  اديا و اعت يارتتا  سواد اطالعاتخصو   در

 نيدانشجويان کشور کره جنوبي انجام شد محققاان ارتتاا  با   

 شارفت يپ زانيا ها و م آن نيدر ب نترنتيزمان استفاده از ا مدت 

حاصاله   جياند و بر اساس نتا را مورد توجه قرار داده يليتحص

در  يليتحصا  شارفت يو پ ينترنتا يساواد ا  نيبا  يارتتا  مثتتا 

 [.32  دست آمد دانشجويان مورد مطالعه به

( نشااان داد، 2۱14مطالعااه لمااوس و همکااارانش ) جينتااا

 کردناد،  ياساتفاده ما   نترنتياز ا مارگونهيصورت ب که به يکسان

 زانيااو اضااطراب داشااتند و م يدر افسااردگ يينماارات باااال

طاور   باه  زين تيجنس ن،يداشتند و عالوه بر ا يتر نفس کم عزت

 باا  ساه يمؤثر بود کاه پساران در مقا   جينتا نيدر ا يتوجه قابل

داشتند، اماا در مطالعاه    نترنتيبه ا يتر شيب يدختران وابستگ

پسران و  نيب يمعنادار ياختالف آمار تيلحاظ جنس حاضر از

 [.33  مشاهده نشد نترنتيبه ا ادياعت زانيدختران در م

بااه  اديا ( اعت2۱۱8داگاالس و همکااران )   ي هيا نظر طتاق 

ابزار است کاه فارد در    نياز ا يافراط ياستفاده اجتار نترنت،يا

و از  گاردد  يما  ريپذ کيتحر اريصورت محروم شدن از آن بس

و ساالمت   دهاد  يباروز ما   يخلقا  توأم با کاج  يخود رفتارها

که توسط کاو و   ي[، در مطالعات34  ابدي يفرد کاهش م يعموم

اربران (، صورت گرفت نشان داده شد که در ک2۱۱8همکاران )

 يانازوا  ،يافساردگ  ريا نظ ياخاتالالت خلقا   نترنتيمعتاد به ا

 ينستت به افراد عااد  يتر شيب وعيش يو پرخاشگر ياجتماع

و ابعااد   نترنات يباه ا  اديا اعت نيب زيمطالعه ن ني[. در ا35  دارد

و  باضاطرا  ،يافساردگ  ،ي)اخاتالل جسامان   يسالمت عماوم 

مشاهده شاد کاه    يدار ي( اختالف آماري معنيکارکرد اجتماع

( در 2۱۱7کند. کاائو و ساو )   يم ديو کو را تائمطالعه داگالس 

از  درصاد 88 نشان دادند که ينينوجوانان چ يمطالعه خود رو

 4/2ها  آن نيکه از ب کنند ياستفاده م نترنتياز ا ينينوجوانان چ

بار   تواند يمسئله م نيکه ا ندهست نترنتيها معتاد ا درصد از آن

 ريتا ث  زيا هاا ن  آن يخاانوادگ  يو زندگ يروان ،يسالمت جسم

 جي[ و نتاا 36  هاا شاود   در آن يبگذارد و منجار باه افساردگ   

و  ماز يدارد. ن يمطالعاه همخاوان   نيها با ا جاصل از مطالعه آن

کاربران وابساته باه    يسالمت عموم نيب زي( ن2۱۱5همکاران )

 يرابطاه منفا   نترنات يها باا ا  کار آن عاتسا شيو افزا نترنتيا

 نيها نشان داد که با  مطالعه آن جيمشاهده نمودند و نتا دار يمعن

ارتتاا  معکاوس و    يو ساالمت جسامان   نترنات يباه ا  ادياعت

در گاروه در   يسالمت جسمان که يطور وجود دارد، به دار يمعن

 ه[، ک37است   ياز افراد عاد تر نييو معتاد، پا اديمعرض به اعت

دارد. علات   يمطالعاه همخاوان   نيا جيها با نتا مطالعه آن جينتا

 طيبه مح يآن است که وابستگ ليها به دل شتاهت نياز ا يبرخ

مطالعه صورت که  يا در هر جامعه که نيصرف نظر از ا نترنتيا

 نيا ا کاه  نيجمله ا دارد، من يکساني تاًيگرفته باشد، عواقب تقر

 ياديز اريزمان بس صرفمنجر به عدم تحرک و  ينوع وابستگ

 طيشاده و فارد از محا    يمجاز يها و شتکه نترنتيا طيدر مح

و از  رديا گ يفاصله م گرانيبا د ميارتتا  مستقو داشتن  يواقع
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ماناد، عواقاب    يخود عقب م ليو تحص يعاد ياز زندگ يطرف

و  انيا شدن فارد و فاصاله گارفتن از اطراف    يآن  منزو يبعد

 يباشد که خود منجر به مشکالت خاانوادگ  يخانواده م ياعضا

از  يگاردد. علات برخا    يما  ياضاطراب و افساردگ   شيو افزا

متفاوت  ليبه دل گرانيمطالعه با مطالعه د نيا جيها در نتا تفاوت

 باشد.   يبودن جامعه پژوهش م

مطالعااه حاضاار، اسااتفاده از   يهااا تيجملااه محاادود از

تاوان در   يباود کاه ما    يريا گ نامه به عنوان ابزار اندازه پرسش

 يبارا  زيا ن يمحتاو  لياز روش مصاحته و تحل يمطالعات بعد

 انيمطالعاه فقاط دانشاجو    نيتر استفاده کرد، در ا قيدق يبررس

ماورد مطالعاه قارار گرفتناد کاه       رانيا يدانشگاه علوم پزشک

مختلا    يهاا  در دانشاگاه  يشود در مطالعات آتا  يم شنهاديپ

در ساطح کشاور و باا     يرپزشاک يو غ يعلوم پزشک يها گروه

دسات   يتار  قيا دق جياستفاده کرد تا به نتا تر شيحجم نمونه ب

 .افتي

 زانيا پژوهش مشخص شد کاه م  نيا يها افتهيتوجه به  با

قرار دارد و  يدر سطح متوسط انيدر دانشجو نترنتيبه ا ادياعت

 نترنات يباه ا  اديا اعت زانيباالتر باشد، م يچه سواد اطالعات هر

 شيموجاب افازا   نترنات يباه ا  اديا و کاهش اعت ابدي يکاهش م

سااواد  نيخواهااد شااد، بنااابرا انيدانشااجو يسااالمت عمااوم

 يسالمت عماوم  شيدر افزا ميمستق ريبه صورت غ  ياطالعات

به  انيدانشجو تيباشد. لذا با توجه به اهم يموثر م انيدانشجو

ها در ارتقاء سطح  در جوامو و نقش مهم آن شرويعنوان قشر پ 

 يهاا  يزيا ر برنامه ستيبا يافراد در جامعه، م يو علم يفرهنگ

 يسواد اطالعات شيافزا يها برا دانشگاه نيالزم از طرف مسئول

دانشاگاه   يو پژوهشا  يآموزش يها يزير در برنامه انيدانشجو

 نترنات يشود، تا اثرات نامطلوب اساتفاده از ا  ييو اجرا نيتدو

 .ابدي شيجامعه افزا يسالمت عموم يو از طرف ابديکاهش 

 

 تشكر و قدردانی
مصاوب دانشاگاه علاوم     يمقاله حاصل طرح پژوهشا  نيا

 يماال  تيا که باا حما  باشد يم 268۹3به شماره  رانيا يپزشک

از  لهيوسا  نيدانشگاه انجام شده است، بد نيا يمعاونت پژوهش

 يرساان  و اطاالع  تيريدانشکده ماد  يزحمات معاونت پژوهش

 ياريا مطالعاه   نيا که ماا را در انجاام ا   يکسان هيو کل يپزشک

 .گردد يم يتشکر و قدردان اند، هکرد
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Introduction: Given the prevalence of Internet use worldwide and its existing risks to societies 

especially the youngsters, information literacy can affect the use of Internet. Hence, the objective of present 

study is to assess the relationship between information literacy and Internet addiction and then to 

investigate the relationship between Internet addiction and general health of students in Iran University of 

Medical Sciences. 

Materials and Methods: It is an analytical cross-sectional study which was conducted during 2016 on 

students in Iran University of Medical Sciences (Tehran, Iran). The sample size for the surveyed 

community of 6,500 university students was 362 from the Cochran sample size formula. Then, using a 

simple random sampling method, from each of the colleges, the sample size was selected according to the 

student population. Three questionnaires of information literacy, Yang's Internet addiction, and general 

health scale (GHQ-28) were distributed among students. Finally, 365 questionnaires were collected and 

analyzed. 

Results: 29.9% of students were about to be addicted to the Internet, 1.3% had symptoms of Internet 

addiction and 68.8% had no addiction. In terms of information literacy, most of the students were in 

moderate level (60.5% moderate, 3.3% low, and 36.2% high information literacy level). There was a 

significant inverse relationship between increasing of information literacy and the Internet addiction (r = -

0.45 and p<0.001). The score of general health demonstrated an inverse and significant relationship in 

different levels of Internet addiction (P <0.001). 

Conclusion: According to the findings of this study, it was perceived that the higher the information 

literacy, the lower the level of Internet addiction; besides, reduction of internet addiction increased the 

general health of students. Therefore, considering the importance of students as the leading group in 

societies, and favorable consequences of increased information literacy, universities' authorities have to 

develop and run specific programs within the educational and research schedule in order to increase the 

students' information literacy. Accordingly, undesirable outcomes of Internet use would be diminished and 

general health of society would be improved. 
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