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مقدمه

اينترنت در ابتدا ،با انگيزه همکاري ،دسترسي چند سويه به
منااابو و مهااارتهاااي محاسااتاتي و امکااانپااذيري کااار در

مصطفي لنگريزاده و همکاران

...
زمينه هاي بين رشتهاي علاوم و مهندساي شاروع شاد ،اماا از

نشان ميدهند که اعتياد ميتواند جنتههاي گسترده رفتااري را

اواسط دهه  1۹۹۱اينترنت با ارائه خدمات از طريق شتکه تار

نيز در بر بگيرد .]7

عنکتوتي وب بهصورت يک شتکه همگاني و جهااني درآماد.

با توجه به اهميت آسيبشناسي فضاي مجازي در توساعه

وابسته شدن اکثر فعّاليت هاي بشر به اينترنت در مقياسي بسيار

جوامو ،در کشور ايران نيز در ساالهااي اخيار باه فانآوري

عظيم و در زماني چنين کوتاه ،حکايت از آغاز دوران تاريخي

اطالعات و ارتتاطات توجه زيادي شده است ،ولايکن در ايان

نويني در عرصههاي گوناگون علوم ،فنآوري و باه خصاو

رابطه آسيب هاي جادي وجاود دارد کاه ضاروري اسات باه

در نحوه تفکّر انساان دارد  .]1ايان اباازار نوياان ارتتااطي،

ريشهيابي آن پرداخت  .]8کشور ماا از نظار تعاداد کااربران

افازون بر جنتاههاي مثتت نظير دساتيابي باه مناابو جدياد و

اينترنت در بين کشورهاي جهان رتته  13را دارد و  56ميليون

روزآمد ،آگاهي از پژوهشها و امکان برقاراري ارتتاا باين

نفر از جمعيت  8۱ميليون نفري اياران دسترساي باه اينترنات

پژوهشگران ،اثرات زياانبااري نياز باه هماراه دارد .در ايان

دارند که ضريب نفوذي معادل  7۱درصد از جمعيات اياران را

خصو  ،روانشناسان از نوع جديدي از اعتياد به نام اعتيااد

شامل ميشود و بر اين اساس در طتقهبنادي اتحادياه جهااني

اينترنتي يا اعتياد مجازي سخن مايگويناد کاه نخساتين باار

مخابرات ،کشور ايران در استفاده و دسترسي عماوم جامعاه از

توسط گلدبرگ در سال  1۹۹5مطرح شد .]2

اينترنت جزء کشورهاي متوسط به شمار ميرود .]۹-11

اعتياد به اينترنت نوعي اختالل کنترل تکانه اسات کاه باه

يک فرد آسيبديده کاه زميناه اجتمااعي و روانشاناختي

اسااتفاده بايش از حااد از اينترناات اطااالم مايشااود و ساااير

گرايش به مواد مخدر دارد چنانچه با «فرصت»هاي دسترساي

فعاليتهاي اجتماعي فرد را تحتالشعاع قرار ميدهد و منجار

که دارد در گروههاي همساالن منحرف مواجه شود در معرض

شا لي ،علماي،

اعتياد به مواد مخادر قارار مايگيارد ،اگار هماين فارد ايان

حرفه اي ،خانوادگي ،اقتصادي ،روان شناختي و ناديده انگاشتن

«فرصت» را در ايجاد رابطه هيجاني و تنوعآور با وجوه متعدد

روابط در دنياي واقعي مثل دوستان و خانواده ميشاود .]4،3

اينترنت و دنياي مجازي داخل آن بيابد در اين مورد از اعتيااد

عالوه بر اين در ديگر مطالعات مشخص شده است کاه اعتيااد

غوطه ور خواهد شد  .]12،1۱برخي از تحقيقات بهعملآماده

به اينترنت پديدهاي مزمان ،فراگيار و عودکننده اسات کاه باا

حاکي از آن است که اعتياد باه اينترنات در ماواردي حتاي از

صدمات جدي جسماني ،مالي ،خانوادگي ،اجتمااعي و رواناي

اعتياد به مواد مخدر نيز لاذتبخاشتار گازارش شاده اسات

همراه است و منجار باه اخاتالل در عمالکردهااي فاردي و

 .]14،13پژوهشگران متخصص در حوزه اينترنت همگاي بار

اجتماعي ،کمرويي ،اضطراب و خياالپاردازي مايشاود و در

ماهيت اعتيادآور اينترنت بهخصو

در قشار دانشاجو ت کياد

نهايت باعث ناديده گرفتن روابط خانوادگي ،از همگسايختگي

داشتهاند .]15،5

به افت عملکرد وي در حاوزههااي مختلا

روابط اجتمااعي ،افات تحصايلي ،و ايجااد مشاکالت شا لي

اعتياد به اينترنت يک پديدهي جهاني با سطح دامنه شايوع

ميگردد .اين وابستگي رفتاري به اينترنت ،صرفنظر از اينکاه

متفاوتي از  5تا  25درصد جمعيت دانشجويان امريکا ،چاين،

يک بيماري يا آسيب رواناي اسات ،باه عناوان ياک معضال

کره ،انگليس ،استراليا ،تايوان ،ژاپن ،کشورهاي اروپاي شارقي

اجتماعي حتي در بين جامعه دانشگاهي تلقي ميگردد .]6،5

و غربي است  .]16-18با توجاه باه پاژوهشهااي مختلا

در گذشته مفهوم اعتياد به طور مشخص به وابستگي بادني

انجام شده در کشور ايران و با توجه به گسترش و فراگير شدن

و رواني به مواد فيزيکي و داروهاي شيميايي اطالم ميشاد و

استفاده از اينترنت در جامعه به ويژه در ميان قشار دانشاجو و

الگوهاي رفتاري را شامل نميشد ،اما تحقيقات دهههاي اخير

با نظر به اينکه مسئله اعتياد به اينترنت در دانشگاههاي اياران
مورد بحث و بررسي قرار گرفته و شيوع آن در حد متوساط و

کومش

جلد  ،2۱شماره ( 2پياپي  ،)7۱بهار  – 13۹7ويژه نامه عوامل اجتماعي موثر بر سالمت
بررساي علماي باه عمال آياد .بررساي اولياه

پايينتر است ،به نظر ميرسد با افزايش روزافازون اساتفاده از

اين خصاو

اينترنت در ايران ،اين امر ميتواند بهداشت رواناي و جساماني

پژوهشگر نشان داد که تاکنون رابطاه باين دو موضاوع ساواد

دانشجويان را مت ثر ساخته و در آينده شاهد مشکالت ناشي از

اطالعاااتي و مي ازان اعتي ااد بااه اينترناات در ب اين جوانااان و

اعتياد به اينترنت قرار بگيريم .]2۱،1۹،13

دانشجويان کشور ايران مورد بررسي و سانجش قارار نگرفتاه

محققان بر اين باورند که امروزه موضوع شيوع اعتياد باه

است ،لذا با توجه به خأل پژوهشي در کشور اياران ،ضاروري

اينترنت در جوانان ميتواند به منزله بحراني جادي در زنادگي

است که ميزان سواد اطالعاتي به عنوان يک عامل و مت يار باا

فردي و اجتماعي آنان مورد بحث قرار گيرد و در اين ارتتاا

اهميت نستت به تاثيرگذاري بر روي ميزان اعتياد باه اينترنات

بيان شده است که محيط هاي آموزشي نظير دانشگاههاا محال

دانشجويان مورد بررسي قرار بگيارد .از طرفاي ديگار ،طتاق

مناستي براي اعتياد به اينترنت هساتند و دانشاجويان بناا باه

مطالعات انجام شده قتلي که نشان دادهاند افازايش اعتيااد باه

مقتضيات سني و ماهيت شا لي خاود در معارض اعتيااد باه

اينترنت ،منجر باه کااهش ساطح ساالمت عماومي مايشاود

اينترنت قرار دارند و پيشبيني شده است که با استفاده بيشتار

 .]2۱،18،7،5هدف اين پژوهش در درجه اول تعيين وضعيت

از اينترناات بااه صااورت خاادمات تلفاان همااراه و اسااتفاده از

ميزان سواد اطالعاتي و ميزان اعتياد به اينترنت و يافتن رابطاه

شتکههاي اجتماعي در آينده شاهد افازايش بايشتار شايوع

بين اين دو مت ير در بين دانشجويان ميباشد و در درجه بعدي

اعتياد به اينترنت خواهيم شد .]21

به دنتال تائيد مطالعات قتلي و اثتات اين نکته است که اعتيااد

آن چنان که در پژوهش لنج و لي ( )2۱12نشان داده شاده

به اينترنت خود باعث تاثيرگذاري بار روي ساالمت عماومي

است اعتياد به اينترنات نقاش مخرباي در توساعه عمالکارد

ميباشد و سواد اطالعاتي هم ميتواند به صورت غير مستقيم

تحصيلي دانشجويان دارد و افزايش سواد اطالعاتي عاالوه بار

در اين امر سهيم باشد.

آنکه به عنوان خدمتي ارزناده در آماوزش و اماور پژوهشاي
محسوب ميشود ،باعث افزايش سرعت دستيابي به اطالعاات

مواد و روشها

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

اين مطالعه توصيفي-تحليلي در ساال  13۹5و باهمنظاور

فضاي مجازي خواهد شد .]15

بررسي ارتتا ميان سواد اطالعاتي و اعتياد به اينترنت و ت ثير

بررسي و شناخت نياز اطالعااتي و اساتفاده باه موقاو از

آن بر سالمت عمومي بر روي  365نفر از دانشجويان دانشگاه

اطالعات توليد شده توسط ابزارهاي ارتتا جمعي و رايانهها،

علوم پزشکي ايران انجام شد .روش نمونهگياري باه صاورت

نشان دهنده سواد اطالعاتي افراد ميباشد و با در نظار گارفتن

تصادفي طتقهبندي شده بود که به تناسب تعداد دانشجويان هر

اين نکته که سواد اطالعاتي به عنوان مجموعهاي از مهارتهاا

دانشکده ،نستتي از جامعه کل به عنوان حجام نموناه انتخااب

به منظور توانايي در شناخت نياز اطالعاتي و همچنين توانايي

گرديد و همچنين تناسب تعداد دانشجويان دختر که حدود 65

استفاده هدفمند از منابو اطالعاتي موثر ميباشد ،به عنوان يک

درصد تعداد کل دانشجويان بود ،براي انتخاب حجم نموناه در

عاماال توانمندسااازي فااردي در اسااتفاده هدفمنااد از منااابو

نظر گرفته شد .سپس با استفاده از روش نمونهگيري تصاادفي

اطالعاتي در نظر گرفته ميشود .]15

ساده از هر کدام از اين طتقات (دانشکدهها) نمونه ماورد نيااز

با توجه به نقش مؤثر سواد اطالعاتي از يک ساو و تا ثير

انتخاب شد .معياار ورود باه نموناه مشاتمل بار تحصايل در

مخاارب اعتيااد بااه اينترناات در توسااعه عماالکاارد تحصايلي

دانشگاه علوم پزشکي ايران حداقل به مدت يک سال ،دانشجو

دانش اجويان از سااويي ديگاار ،و بااا در نظاار گاارفتن اهمي ات

بودن در مقاطو کارشناسي ،کارشناسي ارشد يا دکترا و تمايال

دانشجويان بهعنوان قشر پيشرو در جوامو ،ضاروري اسات در

به شرکت در مطالعه بود .معيار خارو از نموناه شاامل عادم

مصطفي لنگريزاده و همکاران

...
رضايت جهت شرکت در مطالعه يا هر گونه نقاص در تکميال

آزمايي ،روايي و پايايي آن را ت ييد کردهاند  .]27-2۹در اين

ابزار جموآوري دادهها بود.

مطالعه نيز با آلفاي کرونتاخ  ۱/88ماورد تائياد مجادد قارار

اباازار گااردآوري در اي ان مطالعااه  3پرسااشنامااه سااواد

گرفت.

اطالعاتي ،اعتياد به اينترنت يانگ و سالمت عمومي GHQ-28

پرسشناماه ساالمت عماومي  GHQ-28نياز ياک ابازار

بود که در ابتداي پرسشنامهها مشخصات دموگرافيک افراد و

استاندارد و شامل  28سؤال است که در چهار حيطه نشانههاي

 8سؤال در مورد ويژگي فردي شرکتکنندگان (از جمله سان،

جسماني ،عالئم اضطرابي ،اخاتالل در عمالکارد اجتمااعي و

جنس ،وضعيت ت هل ،رشته و مقطو تحصيلي ،محل ساکونت،

افسردگي طتقهبندي ميشود .در روش نمرهگذاري ليکرت کاه

نحوه اتصال به اينترنت و ميزان اساتفاده از اينترنات در طاول

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

شتانهروز) سؤال گرديد.

نمرهاي بين صفر تا  3تعلق ميگيرد و در نتيجاه نماره کال از

در بخش اول از پرسشنامه سواد اطالعاتي اساتفاده شاد

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

اگرچه پايايي و روانسنجي پرسشنامه سواد اطالعاتي )(ILT

وضعيت سالمت عمومي فرد داللت دارد .از اين پرسشنامه در

در مطالعات خارجي متعادد ماورد تائياد قارار گرفتاه اسات

مطالعات متعدد در داخل کشور استفاده شده و روايي و پايايي

 ،]23،22وليکن با توجه به تفاوتهاي فرهنگي ،آموزشاي و

آن به ت ييد رسيده است .]31،3۱

اجتماعي کشور ايران از پرسشنامه طراحي شده داخلي که در

براي تجزيه و تحليل داده ها از آزماونهاي کلماوگروف-

چندين مطالعه مورد تاييد قرار گرفته است  ،]24-26استفاده

اسميرنوف ،تي دو گروه مستقل و ضريب همتساتگي پيرساون

شد و براي سنجش مجدد پايايي اين ابزار ،روش تکرار آزمون

در سطح معنيدار  ۱/۱5درصد استفاده شد .نارم افازار

به کار گرفته شد که با ضريب آلفاي کرونتاخ  ۱/86مورد تائيد

نسخه  22بوده است.

نهايي قرار گرفت .تمام گويههاي اين پرسشنامه از نوع پاسخ
بسته بود و با استفاده از طي

پنج ارزشاي ليکارت از شاماره

يک به معناي ارزشي کامالً مخالفم تا شاماره پانج باه معنااي
ارزشي کامالً موافقم ارائه شد.

SPSS

نتایج
در مطالعااه حاضاار از مجمااوع  365نفاار نمونااهي مااورد
بررس اي 35/۹ ،درصااد از مشااارکتکنناادگان مااذکر و 64/1

پرسااشنامااه اعتياااد بااه اينترناات کيمترلااي يانااگ ي اک

درصد مؤنث بودند .ميانگين سني نمونه مورد مطالعه  24ساال

پرسشنامه استاندارد ميباشد و ايان مقيااس مشاتمل بار 2۱

با دامنه  1۹تا  28سال بود .مطابق جدول  1اکثريات آنهاا از

عتارت است و باا اساتفاده از مقيااس پانج نقطاهاي ليکارت

نظر تحصيالت ،دانشجوي کارشناساي ( 5۱/1درصاد) بودناد،

(بهندرت ،گاهگاهي ،اغلب ،بکرّات ،هميشه) مورد ارزيابي قرار

دانشجوي کارشناسي ارشد ( 31درصاد) ،دانشاجوي پزشاکي

ميگيرد .حداقل نمره کسب شده از اين مقيااس  2۱و حاداکثر

عمومي  12/۹و دانشجويان دکتري تخصصي  6درصد بودناد.

 1۱۱ميباشد .بر اساس نمرههاي کسابشاده از ايان مقيااس

از لحاظ وضعيت اعتياد به اينترنت مشخص شاد کاه بايشتار

افراد در سه گروه ،عدم اعتياد به اينترنات (نمارات باين -4۹

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

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

معرض اعتياد به اينترنات و  1/3درصاد اعتيااد باه اينترنات

اعتياد به اينترنت (نمرات بين  )8۱-1۱۱قرار مايگيرناد .ايان

داشتند .باا اساااتفاده از آزمااونهااي آمااري کلموگروف-

پرسشنامه استاندارد است و روايي و پاياايي آن در مطالعاات

اسميرنوف مشخص شد که دادهها داراي توزيو نرمال ميباشند

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

(.)p=۱/2۱

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

جلد  ،2۱شماره ( 2پياپي  ،)7۱بهار  – 13۹7ويژه نامه عوامل اجتماعي موثر بر سالمت

کومش

در آزمون سواد اطالعاتي که داراي  35گوياه مايباشاد،
 6۱/5درصد دانشجويان سواد اطالعااتي متوساط3/3 ،

نمرات آزمودنيها بين  42و  175مت يار باود .مياانگين نماره

درصد پايين و  36/2درصد داراي سواد اطالعاتي باال داشتند.

سواد اطالعاتي  125/4ميباشد (جدول .)2
جدول  .1توزيع فراواني دانشجويان موردمطالعه برحسب برخي از مشخصات
فردي
تعداد

درصد

مشخصات فردي
جنس

زن
مرد

432
131

42/1
33/9

مقطع تحصیلي

کارشناسي
کارشناسي ارشد
پزشکي عمومي
دکتري تخصصي

183
113
24
44

35/1
31
14/9
4

سطوح اعتیاد به اينترنت

عدم اعتیاد به اينترنت
در معرض اعتیاد به اينترنت
اعتیاد به اينترنت

431
159
3

48/8
49/9
1/3

بين سواد اطالعاتي و اعتياد به اينترنت همبساتگي معکاوس و
معنيداري ديده شد ( p <۱/۱۱1و ( )r=-۱/45جدول.)3
ميانگين نمره سالمت عمومي در بعد اختالل جساماني در
گروه داراي اعتياد به اينترنت نستت به افراد سالم پايينتر باود
( ،)P<۱/۱۱1در بعد افسردگي ( )P=۱/۱۱3و همچنين در بعد
اضطراب ( )P<۱/۱۱1افراد داراي اعتياد به اينترنت به ترتياب
افسردگي و اضطراب بيشتري داشتند .ولي از لحااظ کاارکرد
اجتماعي دانشجويان با نشانههاي اعتياد به اينترنات وضاعيت

جدول  .4دادههاي توصیفي سواد اطالعاتي و هريک از ابعاد آن در بین
دانشجويان موردمطالعه

بهتري نساتت باه گاروه عادم اعتيااد باه اينترنات نشاان داد
(( )P<۱/۱۱1جدول .)4

حیطه هاي سواد
اطالعاتي

تعداد

حداقل
نمره

حداکثر
نمره

میانگین

انحراف
معیار

تعیین و تشخیص
نیاز اطالعاتي

343

9

23

33/4

3/4

جايابي و دسترسي
به اطالعات

در گروه در معرض اعتياد به اينترنت  2۱/3±5/۹ميباشاد و

343

8

25

44/8

4

گروه دوم افراد بدون نشانه اعتياد به اينترنت ،عدد 25/6±6/8

ارزيابي اطالعات

343

11

33

39/1

8

ميباشد که بيانگر آن است کاه افارادي کاه داراي اعتيااد باه

استفاده مؤثر و
مسئوالنه اطالعات

343

8

33

44/4

3/3

اينترنت نيساتند داراي ساالمت عماومي بااالتري مايباشاند

سواد اطالعاتي

343

24

143

143/2

41/1

(.)P<۱/۱۱1

ميانگين و انحراف معيار نمرات پرسشنامه سالمت عمومي

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

متوسط

باال

جمع

پايین

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

عدم اعتیاد

153

49/3

121

43/8

3

21/4

431

48/8

درمعرض اعتیاد به اينترنت

44

45/3

43

33/9

4

38/3

159

49/9

معتاد به اينترنت

5

5

3

4/3

5

5

3

1/3

134

155

441

155

14

155

343

155

جمع

جدول  )2میانگین و انحراف معیار نمرات ابعاد چهارگانه سالمت عمومي برحسب شدت اعتیاد به اينترنت
اعتیاد به اينترنت
در معرض اعتیاد و افراد معتاد به اينترنت

عدم اعتیاد

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

ابعاد سالمت عمومي
اختالل جسماني

4/4±4/4

4/8±4/3

<5/551

اختالل افسردگي

2/3±4/1

3/3±4/1

5/553

اختالل اضطرابي

4/4±4/3

8/9±1/8

<5/551

p-value

اختالل عملکرد اجتماعي

4/3±4/1

3/4±3/3

<5/551

نمره کل سالمت عمومي

45/3±3/9

43/4±4/8

<5/551

...

مصطفي لنگريزاده و همکاران

بحث و نتيجهگيري

حاضر از لحاظ جنسيت اختالف آماري معناداري بين پسران و

اينترنت يکي از منابو مهم جهت دسترسي به متاون علماي

دختران در ميزان اعتياد به اينترنت مشاهده نشد .]33

در دانشگاه ها و مراکز علمي محسوب ميشود که دانشاجويان،

طتاق نظرياهي داگاالس و همکااران ( )2۱۱8اعتيااد بااه

جهت برآوردن اهداف حرفهاي و شخصي خود از آن اساتفاده

اينترنت ،استفاده اجتاري افراطي از اين ابزار است کاه فارد در

ميکنند .يافته هاي اين مطالعه نشان داد که بين سواد اطالعاتي

صورت محروم شدن از آن بسيار تحريکپذير مايگاردد و از

و اعتياد به اينترنت رابطاه معناادار و معکاوس وجاود دارد و

خود رفتارهاي توأم با کاجخلقاي باروز مايدهاد و ساالمت

افزايش سواد اطالعاتي ميتواند منجر به کااهش زماان تلا

عمومي فرد کاهش مييابد  ،]34در مطالعاتي که توسط کاو و

شده در محيط مجازي شده و اعتياد به اينترنت را کاهش دهد.

همکاران ( ،)2۱۱8صورت گرفت نشان داده شد که در کاربران

از طرفي در مطالعات قتلي و در اين مطالعه مشخص شد که با

معتاد به اينترنت اخاتالالت خلقاي نظيار افساردگي ،انازواي

کاهش اعتياد به اينترنت ،سالمت عمومي افزايش ميياباد کاه

اجتماعي و پرخاشگري شيوع بيشتري نستت به افراد عاادي

نتايج اين مطالعه با بسياري از مطالعاتي قتل همخواني دارد.

دارد  .]35در اين مطالعه نيز بين اعتيااد باه اينترنات و ابعااد

نتايج مطالعه وگمن و همکارانشاان ( )2۱15در خصاو

سالمت عماومي (اخاتالل جساماني ،افساردگي ،اضاطراب و

سواد اينترنتي ،سواد اطالعاتي و استفاده اعتيادآور از اينترنات

کارکرد اجتماعي) اختالف آماري معنيداري مشاهده شاد کاه

و شتکههاي اجتماعي بر روي تعداد  334نمونه از دانشجويان،

مطالعه داگالس و کو را تائيد ميکند .کاائو و ساو ( )2۱۱7در

نشان داد که افزايش مهارتهاي فردي مانند ساواد اطالعااتي

مطالعه خود روي نوجوانان چيني نشان دادند که 88درصاد از

باال ميتواند حالت پيشگيرانه در استفاده از شتکههاي مجازي

نوجوانان چيني از اينترنت استفاده ميکنند که از بين آنها 2/4

و اينترنت داشته و در نهايت از ميزان اعتياد به اينترنت کاسته و

درصد از آنها معتاد اينترنت هستند که اين مسئله ميتواند بار

ت ثير مثتتي در عملکرد آکادميک دانشجويان داشته باشاد ،]1

سالمت جسمي ،رواني و زندگي خاانوادگي آنهاا نياز تا ثير

نتايج مطالعه فوم با نتايج اين مطالعه همخواني دارد.

بگذارد و منجار باه افساردگي در آنهاا شاود  ]36و نتاايج

در مطالعه ديگري که توسط جانگ و همکارانش ()2۱14

جاصل از مطالعه آنها با اين مطالعاه همخاواني دارد .نيماز و

ارتتا سواد اطالعاتي و اعتيااد باه اينترنات در

همکاران ( )2۱۱5نيز بين سالمت عمومي کاربران وابساته باه

دانشجويان کشور کره جنوبي انجام شد محققاان ارتتاا باين

اينترنت و افزايش ساعات کار آنها باا اينترنات رابطاه منفاي

مدت زمان استفاده از اينترنت در بين آنها و ميازان پيشارفت

معنيدار مشاهده نمودند و نتايج مطالعه آنها نشان داد که باين

تحصيلي را مورد توجه قرار دادهاند و بر اساس نتايج حاصاله

اعتياد باه اينترنات و ساالمت جساماني ارتتاا معکاوس و

ارتتا مثتتاي باين ساواد اينترنتاي و پيشارفت تحصايلي در

معنيدار وجود دارد ،بهطوريکه سالمت جسماني در گاروه در

دانشجويان مورد مطالعه بهدست آمد .]32

معرض به اعتياد و معتاد ،پايينتر از افراد عادي است  ،]37که

در خصو

نتااايج مطالعااه لمااوس و همکااارانش ( )2۱14نشااان داد،

نتايج مطالعه آنها با نتايج اين مطالعاه همخاواني دارد .علات

کساني که بهصورت بيمارگونه از اينترنت اساتفاده مايکردناد،

برخي از اين شتاهتها به دليل آن است که وابستگي به محيط

نماارات بااااليي در افسااردگي و اضااطراب داشااتند و مي ازان

اينترنت صرف نظر از اينکه در هر جامعهاي که مطالعه صورت

عزتنفس کمتري داشتند و عالوه بر اين ،جنسيت نيز باهطاور

گرفته باشد ،عواقب تقريتاً يکساني دارد ،منجمله اينکاه ايان

قابلتوجهي در اين نتايج مؤثر بود کاه پساران در مقايساه باا

نوع وابستگي منجر به عدم تحرک و صرف زمان بسيار زيادي

دختران وابستگي بيشتري به اينترنت داشتند ،اماا در مطالعاه

در محيط اينترنت و شتکههاي مجازي شاده و فارد از محايط
واقعي و داشتن ارتتا مستقيم با ديگران فاصله ميگيارد و از

 – ويژه نامه عوامل اجتماعي موثر بر سالمت13۹7  بهار،)7۱  (پياپي2  شماره،2۱ جلد
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زحمات معاونت پژوهشي دانشکده ماديريت و اطاالعرسااني

 عواقاب،طرفي از زندگي عادي و تحصيل خود عقب ميماناد

پزشکي و کليه کساني که ماا را در انجاام ايان مطالعاه يااري

بعدي آن منزوي شدن فارد و فاصاله گارفتن از اطرافياان و

. تشکر و قدرداني ميگردد،کردهاند

اعضاي خانواده ميباشد که خود منجر به مشکالت خاانوادگي
 علات برخاي از.و افزايش اضاطراب و افساردگي مايگاردد
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تفاوتها در نتايج اين مطالعه با مطالعه ديگران به دليل متفاوت
.بودن جامعه پژوهش ميباشد
 اسااتفاده از،از جملااه محاادوديتهاااي مطالعااه حاضاار
پرسشنامه به عنوان ابزار اندازهگياري باود کاه مايتاوان در
مطالعات بعدي از روش مصاحته و تحليل محتاوي نياز باراي
 در اين مطالعاه فقاط دانشاجويان،بررسي دقيقتر استفاده کرد
دانشگاه علوم پزشکي ايران ماورد مطالعاه قارار گرفتناد کاه
پيشنهاد ميشود در مطالعات آتاي در دانشاگاههااي مختلا
گروههاي علوم پزشکي و غيرپزشاکي در ساطح کشاور و باا
حجم نمونه بيشتر استفاده کرد تا به نتايج دقياقتاري دسات
.يافت
با توجه به يافتههاي اين پژوهش مشخص شد کاه ميازان
اعتياد به اينترنت در دانشجويان در سطح متوسطي قرار دارد و
 ميزان اعتيااد باه اينترنات،هر چه سواد اطالعاتي باالتر باشد
کاهش مييابد و کاهش اعتيااد باه اينترنات موجاب افازايش
 بنااابراين سااواد،سااالمت عمااومي دانشااجويان خواهااد شااد
اطالعاتي به صورت غير مستقيم در افزايش سالمت عماومي
 لذا با توجه به اهميت دانشجويان به.دانشجويان موثر ميباشد
عنوان قشر پيشرو در جوامو و نقش مهم آنها در ارتقاء سطح
 ميبايست برنامهريازيهااي،فرهنگي و علمي افراد در جامعه
الزم از طرف مسئولين دانشگاهها براي افزايش سواد اطالعاتي
دانشجويان در برنامهريزيهاي آموزشي و پژوهشاي دانشاگاه
 تا اثرات نامطلوب اساتفاده از اينترنات،تدوين و اجرايي شود
.کاهش يابد و از طرفي سالمت عمومي جامعه افزايش يابد

تشكر و قدردانی
اين مقاله حاصل طرح پژوهشاي مصاوب دانشاگاه علاوم
 ميباشد که باا حمايات ماالي268۹3 پزشکي ايران به شماره
 بدينوسايله از،معاونت پژوهشي اين دانشگاه انجام شده است
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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.
Keywords: Information Literacy, Internet Addiction, General Health.
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