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  1393 سال در 
  

  3سراب عنانی ، غالمرضا1، حوریه خدابخشی1، الهه یاري1هشتیب، داود 2محمدرضا میري، 1امیر طیوري

  
  چکیده

 رفتارهاي وجود ،اینترنت مثبت کاربردهاي برخالف. است ارتباطی نوین هاي تکنولوژي ترین پیشرفته از ،اینترنت :و هدف زمینه
 با حاضر مطالعه. است کرده جلب خود به را همگان هتوج ،نوجوانان در اینترنت به اعتیاد ویژه به آن از ناشی آور زیان عوارض و افراطی

  .شد انجام بیرجند شهر متوسطه آموزان دانش در افسردگی و استرس ضطراب،ا با آن ارتباط و اینترنت به اعتیاد شیوع تعیین هدف
 به که بیرجند شهر دوم دوره متوسطه مدارس پسر و دختر آموز دانش 400روي  بر 1393 در سال ،این مطالعه مقطعی :تحقیقروش 
 از ،دموگرافیک اطالعات پرسشنامه بر وهعال ها داده آوري جمع براي مطالعه این در. شد انجام بودند، شده انتخاب اي خوشه روش

 بررسی برايDASS-21  استاندارد پرسشنامهاز  و اینترنت به اعتیاد وضعیت بررسی براي یانگ اینترنت به اعتیاد استاندارد پرسشنامه
 سطح در) 18یرایش و( SPSS افزار نرم توسط ،آوري جمع از پس ،ها داده. شد استفاده آموزان دانش در افسردگی و استرس اضطراب،

  .گردید تحلیل و تجزیه=α 05/0 داري معنی
 و خفیف اینترنت به اعتیاد آنها درصد 5/20 و بودند معمولی کاربر ،آموزان دانش درصد8/73 ،اینترنت به اعتیاد شیوع نظر از :ها یافته

 به معتاد آموزان دانش در افسردگی و استرس طراب،اض نمره میانگینکه  داد نشان ها یافته .داشتند شدید اینترنت به اعتیاد ،درصد 8/5
  ).P>001/0( بود بیشتر عادي کاربران از داري معنی طور به ،اینترنت
 افسردگی، و استرس اضطراب، با آن دار معنی ارتباط و آموزان دانش در اینترنت به اعتیاد توجه قابل شیوع با توجه به :گیري نتیجه
 ضروري دارند، سروکار اینترنت با روزافزونی طور به که نوجوانان به آسیب از پیشگیري راستاي در اي اخلهمد اقدامات براي ریزي برنامه

  .رسد می نظر به
  بیرجند ؛متوسطه ؛اضطراب ؛آموزان دانش ؛اینترنت به اعتیاد :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
 و همزمان ارتباط امکان که ارتباطی نوین هاي تکنولوژي

 جهان ، ساخته فراهم مکانی قتعلّ از فارغ را افراد نامحدود
. )1( است ساخته دمتولّ مجازي جهان عنوان به را جدیدي
 قابل از یکی که است بشر اخیر دستاوردهاي از ،اینترنت

 ترین پیشرفته از و جهان در ها رسانه ترین ترسدس
 انواع به دسترسی و است ارتباطی نوین هاي تکنولوژي

برخالف. )4-2( سازد می فراهم را اطالعاتی منابع از عیمتنو 
 عوارض و افراطی رفتارهاي وجود ،اینترنت مثبت کاربردهاي

 انهمگ هتوج ،کاربران از بعضی میان در آن از ناشی آور زیان
 این از نیز ما کشور در اینترنت که است کرده جلب خود به را

 با اینترنت که مشکالتی ترین مهم از یکی .نیست جدا قاعده
 ،5، 3( است آن از استفاده به اعتیاد ،است داشته همراه به خود

 هاي سال طی و شد ایران وارد 1371 سال از ،اینترنت. )6
 در ،آمار اساس بر .است دهش برابر25 آن کاربران تعداد ،اخیر
 در که اند بوده نفر میلیون11 ایرانی کاربران تعداد ،2006 سال
 است رسیده نفر میلیون33 از بیش بهاین میزان  ،2010 سال

 است کرده کسب خاورمیانه کشورهاي بین در را اول رتبهو 
 درصد45 اًتقریب یعنی ؛نفر میلیون36 به حاضر حال در که

 جوانان و نوجوانان را آنها اغلب که سدر می کشور جمعیت
 استفاده مورد در تا دارند نیاز نوجوانان .)9-7( دهند می تشکیل

 حال در ،اینترنت و کامپیوتر زیرا ؛ببینند آموزش اینترنت از
 نوجوانان زندگی بر عوامل ثیرگذارترینأت به شدن تبدیل

 عملکرد در منفی اثرات ،اینترنت به اعتیاد و دنباش می
. )10( دارد ها آن عمومی سالمت و خانوادگی روابط تحصیلی،

 که است معتقد Youngبه نقل از محمدبیگی و همکاران، 
 ؛شود می گرفته کار به هم اینترنت کاربران براي ،معتاد واژه
 اعتیاد در که دارد را هایی ویژگی همان ،اینترنت به اعتیاد زیرا
 ،آمریکا پزشکی روان جمنان. )11( شود می دیده رمخد مواد به

 موجب که اینترنت از استفاده الگوي یک را اینترنت به اعتیاد
 طول در درونی ناخوشایند حاالت با و شده عملکردي اختالل

 تشخیص براي و کرده تعریف، باشد همراه دوماهه دوره یک

 دو طول در معیار سه حداقل( است کرده هئارا مالك هفت ،آن
 از بیش اینترنت از استفاده زمان ؛ترك عالیم ؛تحمل): ماه

 مداوم تمایل ؛انجامد طول به دارد قصد ابتدا در فرد که آنچه
 با مرتبط امور براي هتوج قابل وقت صرف؛ رفتار کنترل براي

 اثر در تفریحی و شغلی اجتماعی، هاي فعالیت کاهش؛ اینترنت
 منفی ثارآ از آگاهی وجود با استفاده تداوم ؛اینترنت از استفاده

 تکانه کنترل اختالل یک ،اینترنت به اعتیاد واقع در. )12( آن
 به منجر که است اینترنت از استفاده ناسازگارانه الگوي و

 مشکالت و شود می توجه قابل بالینی اختالل یا ناراحتی
 که کند می ایجاد فرد زندگی در شغلی و درسی شناختی، روان
 سایر با مقایسه در الس 19 تا 15 سنی گروه در آن شیوع
 مطالعات. )13-11( است برابر چندین و بیشتر یسنّ هاي  گروه
 در ،نوجوانان در اینترنت به اعتیاد شیوع که اند داده نشان اخیر

 تا 6/1 بین اي گسترده عتنو ،مختلف هاي فرهنگ و جوامع
 شیوع ،اینترنت کاربران تعداد سریع افزایش که دارد درصد30

 نتایج. )16- 14( است داده افزایش نیز را ینترنتا به اعتیاد
 اثرات تواند می اینترنت به اعتیاد که اند داده نشان مطالعات

 اضطراب، و کند ایجاد نوجوانان در رفتاري و روانی آور زیان
 :مانند روانی هاي بیماري و خواب اختالالت افسردگی،

 روابط کاهش دوقطبی، اختالالت جه،تو کمبود با الیفع بیش
 عوارض از ،زندگی هاي تفعالی از اجتناب و اجتماعی
 .)19-17 ،14 ،3( باشد می اینترنت به اعتیاد شده شناخته
 ترین مهم از یکی به ،افسردگی و استرس اضطراب، امروزه

 صانمتخص و پزشکان روان شناسان، روان مطالعه مورد لئمسا
 جهانی سازمان آمار طبق و است شده تبدیل رفتاري علوم

 ،اضطراب و افسردگی :مانند خلقی اختالالت ،بهداشت
 آنها اکثر که دهند می تشکیل را روانی اختالالت کل درصد35
 نتایج. )21 ،20( گیرند می أمنش نوجوانی و کودکی دوران از

 303 روي همکاران و ozturk توسط شده انجام مطالعه
 درصد6/6 هک ه استداد نشان ،اي ترکیه دبیرستانی آموز دانش
 شیوع و ندا هداشت شدید اینترنت به اعتیاد ،آموزان دانش

 ؛ه استبود بیشتر اینترنت به معتاد افراد در اضطرابی اختالالت
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 پذیري، تحریک خویی، افسردهدر این مطالعه  همچنین
 ،الیفع بیش و رفتاري مشکالت ،عاطفی اختالالت اضطراب،

ه داشت داري معنی و مثبت همبستگی ،اینترنت به اعتیاد نمره با
 روي همکاران و kim توسط که دیگري مطالعه در. )2( است

 ،ه استشد انجام اي کره دبیرستانی آموزان دانش از نفر1573
 اعتیاد که آموزانی دانش در خودکشی افکار و افسردگی سطح

. )10( بوده است باالتر داري معنی طور به ،ندا هداشت اینترنت به
 اینترنت کاربران تعداد روزافزون افزایش به توجه با ،نتیجه در
 آور زیان اثرات و اینترنت به اعتیاد از نگرانی و نوجوانان بین در

 عدم و آنها تحصیلی عملکرد بر ویژه به آن رفتاري و روانی
 تعیین هدف با مطالعه این گروه، این روي مشابه مطالعه انجام
 و استرس اضطراب، اب آن ارتباط و اینترنت به اعتیاد شیوع

 1393 سال در بیرجند شهر متوسطه آموزان دانش در افسردگی
  .شد انجام

  
  تحقیقروش 

 - توصیفی و مقطعیمطالعات  نوع از حاضر پژوهش
 دوم دوره آموز دانش 400 روي بر که بود تحلیلی

. شد انجام 1393 بهار در ،بیرجند شهر دولتی هاي دبیرستان
 و )n=z2pq/d2( شیوع برآورد فرمول اساس بر نمونه حجم
 و شد محاسبه) 15( همکاران و درگاهی مطالعه نتایج
 از ها خوشه. گردید انجام اي خوشه روش به گیري نمونه

 متوسطه مدارس لیست از و بیرجند شهر جغرافیایی منطقه4
 گردید انتخاب پرورش و آموزش همکاري با ،پسرانه و دخترانه

 پسرانه یک( دبیرستان دو دفیتصا صورت به ،منطقه هر از که
 رعایت با ،کالس چهار مدرسه هر از و )دخترانه یک و

 تصادفی صورت به ،تحصیلی رشته و پایه جنس، هاي نسبت
 نحوي هر به و بودند اینترنت کاربر که آموزانی دانش و انتخاب

 مطالعه وارد بودند، شده متصل اینترنت به گذشته ماه3 طی
 مطالعه اهداف کالس در ،ها رسشنامهپ پرکردن از قبل. شدند
 مالحظات رعایت منظور به و شد داده شرح آموزان دانش براي

 مطالعه در آنها شرکت که شد فراهم امکان این ،اخالقی

 یهکلّ که شد داده نیز اطمینان این و باشد داوطلبانه صورت به
. ماند خواهد باقی قمحقّ نزد محرمانه صورت به ،اطالعات

 پرسشنامه بر عالوه ،پژوهش این در ها داده آوري جمع براي
 رشته و پایه جنس، سن، :شامل دموگرافیک اطالعات
 یانگ اینترنت به اعتیاد استاندارد پرسشنامه از ،... و تحصیلی

 پرسشنامهاز  و اینترنت به اعتیاد وضعیت بررسی براي
 و استرس اضطراب، بررسی برايDASS-21  استاندارد
 به اعتیاد پرسشنامه .شد استفاده آموزان نشدا در افسردگی

 دهنده پاسخ که بوده الؤس20 داراي ،)IAT( یانگ اینترنت
 هرگز، :شامل اي درجه6 لیکرت مقیاس روي الؤس هر به باید

 ترتیب به که دهد پاسخ همیشه و اغلب ،معموالً گاهی، بندرت،
 از ،آزمون این نمرات دامنه. شوند می گذاري نمره 5 تا صفر از

 کاربر دهنده نشان 39 تا صفر نمره که است صد تا صفر
 نمره و خفیف اینترنت به اعتیاددهنده  نشان 69 تا 40معمولی،

 در. است شدید اینترنت به اعتیاد دهنده نشان 100 تا 70
 از بیش کرونباخ آلفاي ،کره و سوئد در پرسشنامه این اجراي

 ،ایران در امهپرسشن این پایایی و روایی بررسی در و 9/0
 پرسشنامه. )12 ،4( است آمده دست به 88/0 کرونباخ آلفاي

 سه به که است الؤس 21 داراي، DASS-21 استاندارد
 افسردگی و استرس اضطراب، بررسی براي الیؤس7 زیرمقیاس

 و لیکرت برحسب مقیاس نیز پرسشنامه این. شود می تقسیم
 که باشد یم زیاد و متوسط کم، ،اصالً هاي گزینه داراي

 امتیاز بیشترین و »صفر« الؤس هر به مربوط امتیاز کمترین
 افسردگی، زیرمقیاس در ،باالتر و 21 نمرات که باشد می »3«

 در باالتر و 26 و اضطراب زیرمقیاس در باالتر و 15
 نظرگرفته در طبیعی حد از بیش عنوان به ،استرس زیرمقیاس

 جمعیت نمونه یک در مقیاس این پایایی ،ایران در. شود می
 براي و 66/0 اضطراببراي  ،7/0 افسردگی براي نفري400

 داخلی ثبات میزان همچنین است؛ شده گزارش76/0 استرس
 براي ،94/0 افسردگی براي کرونباخ آلفاي طریق از را مقیاس

. )20( اند کرده گزارش 89/0 استرس براي و 92/0 اضطراب
 ،)18ویرایش ( SPSS فزارا نرم در ،آوري جمع از پس ،ها داده
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 مشاهده و اسمیرنوف کولموگروف آزمون انجام از پس
 ناپارامتري هاي آزمون وسیله به ی،کم رهايمتغی نبودن نرمال

 همبستگی ضریب و اسکوئر کاي والیس، کروسکال ویتنی، من
  .گردید تحلیل و تجزیه=α 05/0 داري معنی سطح در اسپیرمن

  
  ها یافته
 نفر 200 ،مطالعه این در کننده شرکت آموز دانش400 از

 یسنّ میانگین که بودند دختر نفر 200 و پسر آنها) درصد50(
 از) درصد8/32( نفر131 .بود سال 53/16±01/1 آنها

 پایه در) درصد28( نفر112 عمومی، اول پایه در آموزان دانش
 در) درصد15( نفر60 و سوم پایه در) درصد2/24( نفر97 دوم،
 که بودند تحصیل به مشغول ،دبیرستان مدو دوره چهارم پایه
) درصد27( نفر 108 تحصیلی رشته عمومی، لاو پایه از غیر به
 نفر64 و تجربی علوم) درصد2/24( نفر97 انسانی، علوم آنهااز 
  .بود ریاضی علوم) درصد16(

 پدران بیشتر والدین، تحصیالت سطح نظر از
 تحصیالت سطح داراي) درصد32( مادران و) درصد5/39(

 پدران بیشتر والدین، شغل نظر از و بودند دیپلم و متوسطه
 دار خانه) درصد73( مادران بیشتر و آزاد شغل داراي) درصد37(

  .بودند
 مورد نمونه در اینترنت به اعتیاد نمره کلی میانگین

 بود 93 اینترنت به اعتیاد نمره بیشترین و 4/26±8/22 مطالعه
 میانگین بین داري معنی اختالف ،تنیوی من آزمون نتیجه که

 نشان) 73/26±4/24( پسران و) 99/25±2/21( دختران نمره
  ).P=77/0( نداد

 آموزان دانش درصد8/73 ،اینترنت به اعتیاد شیوع نظر از
 و خفیف اینترنت به اعتیاد ،درصد5/20 و بودند معمولی کاربر

 از دهاستفا با و داشتند شدید اینترنت به اعتیاد درصد8/5
 و دختران بین اینترنت به اعتیاد شیوع ،اسکوئر کاي آزمون
 ؛)1 جدول)(P=57/0( نداشت داري معنی اختالف ،پسران

 و پایه با آموزان دانش در اینترنت به اعتیاد شیوع بین همچنین
 رابطه، آنها والدین تحصیالت و شغل تحصیلی، رشته
 نیز اسپیرمن همبستگی ضریب و نشد مشاهده داري معنی
دانش  اینترنت به اعتیاد نمره و سن بین داري معنی رابطه

  ).P=059/0( نداد نشان آموزان
 اضطراب نمره کلی میانگین ،مطالعه مورد آموزان دانش در

 افسردگی نمره و 6/15±3/10 استرس نمره ،9±7/11
 آموزان دانش درصد8/33 و آمد دست به 9/10±2/14

 داشتند افسردگی ددرص5/27 و استرس درصد18 اضطراب،
 ،استرس و اضطراب شیوع ،داد نشان اسکوئر کاي آزمون که
 ولی ،)P>001/0( بود بیشتر دختران در داري معنی طور به

 دیده داري معنی اختالف ،جنس دو بین افسردگی شیوع براي
 ). P=13/0( نشد

 افسردگی و استرس اضطراب، نمره میانگین مقایسه در
 آزمون از استفاده با ،اینترنت به یاداعت حسب بر آموزان دانش

 و استرس اضطراب، نمره میانگین بین ،والیس کروسکال
 داري معنی اختالف ،معتاد و معمولی کاربران افسردگی
 افسردگی و استرس اضطراب، نمره میانگین و گردید مشاهده

 کاربران از داري معنی طور به ،اینترنت  به معتاد آموزان دانش در
  .)2 جدول)(P>001/0( بود ربیشت عادي

 مطالعه مورد آموزان دانش در تجنسی حسب بر اینترنت به اعتیاد شیوع مقایسه –1 جدول

  جنسیت
  اینترنت به اعتیاد شیوع

  جمع
  معمولی کاربر  داري معنی سطح  )درصد( تعداد

 )درصد( تعداد
  خفیف اینترنت به اعتیاد

 )درصد( تعداد
  شدید اینترنت به اعتیاد

 )درصد( ادتعد

 200) 100( 13) 5/6( 44) 22( 143) 5/71( پسر
 200) 100( 10) 5( 38) 19( 152) 76( دختر 57/0

 400) 100( 23) 8/5( 82) 5/20( 295) 8/73( جمع



 1394بهار  ،1 ، شماره22 دوره                                                                                 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند                                  

 71

 مطالعه مورد آموزان دانش در اینترنت به اعتیاد برحسب افسردگی و استرس اضطراب، نمره میانگین مقایسه - 2 جدول

 داري معنی سطح
 )معیار انحراف و میانگین( )معیار انحراف و میانگین( )معیار انحراف و میانگین( اینترنت به اعتیاد معمولی کاربر خفیف اینترنت به اعتیاد شدید اینترنت به اعتیاد

 اضطراب 8±05/10 1/9±04/15 7/11±22/21 >001/0
 استرس 6/9±59/13 2/9±51/19 1/11±28 >001/0

 افسردگی 8/10±81/12 5/9±37/16 1/11±91/23 >001/0

  در دانش آموزان مورد مطالعه نترنتیبه ا ادیبرحسب اعت یاضطراب، استرس و افسردگ وعیش سهیمقا - 3جدول 

  
  
  
  
 

 
 افسردگی و استرس اضطراب، شیوع مقایسه در همچنین

 اسکوئر، کاي آزمون از استفاده با اینترنت به اعتیاد حسب بر
 داراي آموزان دانش در افسردگی و استرس اضطراب، شیوع
 سایر از داري معنی طور به ،شدید اینترنت به اعتیاد
 درصد6/69 که طوري به ؛)P>001/0( بود بیشتر آموزان دانش

 درصد آنها2/65 و استرس درصد9/60 اضطراب، آنها
  .)3 جدول( داشتند افسردگی

  
  بحث
 همراه به خود با اینترنت که مشکالتی ترین مهم از یکی 
 است نوجوانان در ویژه به آن از استفاده به اعتیاد ،است داشته

 با آن ارتباط و اینترنت به اعتیاد شیوع ،حاضر مطالعه .)3(
 متوسطه آموزان دانش در را افسردگی و استرس اضطراب،

 داد نشان مطالعه نای نتایج .داد قرار بررسی مورد بیرجند شهر
 و خفیف اینترنت به اعتیاد دچار ،آموزان دانش درصد5/20 که
 نتایج با که بودند شدید اینترنت به اعتیاد دچار درصد8/5

 اینترنت به اعتیاد شیوع که) 15( رضوي و درگاهی مطالعه
مشابه  ،کردند گزارش درصد4 و 26 :ترتیب به را شدید و خفیف

 اي مطالعه در شدید اینترنت به عتیادا شیوع همچنین؛ باشد می
 دبیرستانی آموزان دانش روي) 22( همکاران وPallanti  که

 ،)Yu )23 و Shek ولی. بود درصد 4/5 ،دادند انجام ایتالیا
 در که دادند هارائ کنکی هنگ نوجوانان براي را متفاوتی نتایج

 البته. بود درصد7/26 شدید اینترنت به اعتیاد شیوع ،آن
 شدید اینترنت به اعتیاد شیوعکه  اند داده نشان اخیر لعاتمطا
 عتنو ،مختلف هاي فرهنگ و جوامع در ،نوجوانان در

 افزایش به رو که دارد درصد 30 تا 6/1 بین اي گسترده
  )16- 13 ،10( باشد می

 نظر از جنس دو بین داري معنی اختالف ،مطالعه این در
 مطالعات نتایج با که نشد مشاهده اینترنت به اعتیاد شیوع

 همسو) 2( همکاران وOzturk  و) 7( همکاران و لشگرآرا
 که) 12( همکاران و Shayegh مطالعه نتایج با ولی ،باشد می

 ،اند کرده گزارش را پسران در اینترنت به اعتیاد بیشتر شیوع
 که باشد این اختالف عدم این دلیل شاید. نیست همسو
 تهوی هر با و دارد اینترنت از استفاده به نیاز فردي هر امروزه

 شده مجازي فضاي وارد یکسان شرایط با تواند می ،تیجنسی و
 .پذیرد آسیب ،اینترنت به اعتیاد مانند آن آور زیان عوارض از و

 داري معنی همبستگی ،آموزان دانش سنّ که داد نشان ها یافته
 زربخش لعهمطا نتایج با که ندارد اینترنت به اعتیاد نمره با

 مطالعه نتایج با ولی ،است همسو) 8( همکاران و بحري
 ،رسد می نظر به. باشد نمی همسو) 15( رضوي و درگاهی

  استرس اضطراب، شیوع
  افسردگی و

  اینترنت به اعتیاد
  معمولی کاربر  داري معنی سطح

 ) درصد(  تعداد
  خفیف اینترنت به اعتیاد
 ) درصد(  دادتع

  شدید اینترنت به اعتیاد
 ) درصد(  تعداد

 16) 6/69( 38) 3/46( 81) 5/27( اضطراب
 14) 9/60( 21) 6/25( 37) 5/12( استرس >001/0

 15) 2/65( 28) 1/34( 67) 7/22( افسردگی
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در تواند می ،دبیرستانی آموزان دانش یسنّ دامنه تمحدودی 
  .باشد رثّؤم همبستگی عدم این مشاهده

 با تحصیلی رشته و پایه بین داري معنی رابطه همچنین
 مطالعه نتایج با همسو که نشد مشاهده اینترنت به اعتیاد

Ozturk گیري همه دلیل به تواند می و باشد می) 2( همکاران و 
  .باشد ها زمینه تمام در آن کاربرد و اینترنت از استفاده

 دار معنی اختالف دهنده نشان ،مطالعه این هاي یافته دیگر
 یاداعت مختلف سطوح در افسردگی و استرس اضطراب، نمرات

 اضطراب، نمرات میانگین که طوري به ؛باشد می اینترنت به
 طور به ،اینترنت به معتاد آموزان دانش در افسردگی و استرس

 نتایج با مشابه که بود بیشتر عادي کاربران از داري معنی
 که باشد می) 9( همکاران و بحري و) 19( زایی ناستی مطالعات
 به معتادان عمومی سالمت یکلّ توضعی ،اند کرده گزارش
 عادي کاربران به نسبت ،روان سالمت ابعاد در ویژه به اینترنت

 مطالعه نتایج با ولی ؛باشد می تر وخیم داري معنی طور به
Campbell مشاهده را ارتباط این که) 24( همکاران و 

 ها، جامعه تفاوت دلیل به تواند می که ندارد همخوانی نکردند،
 آنها مطالعه در متفاوت پرسشنامهده از استفا و نمونه کم حجم
  .باشد

 Kim و) 2( همکاران و Ozturk مطالعات نتایج همچنین
 نوجوانان روي :ترتیب بهمطالعات خود را  که) 10( همکاران و

 اضطراب بین دار معنی ارتباط اند،  هداد انجام اي کره و اي ترکیه
  .اند داده نشان را اینترنت به اعتیاد با افسردگی و

 و استرس اضطراب، شیوع مقایسه ها، یافته این ییدأت در
 شیوع دهنده نشان نیز اینترنت به اعتیاد حسب بر افسردگی

 آموزان دانش در افسردگی و استرس اضطراب، دار معنی و باال
 جعفري مطالعه نتایج با که بود شدید اینترنت به اعتیاد داراي

 اعتیاد که گفت انتو می. داشت همخوانی) 25( زاده فاتحی و
 کیتحرّ کم و واقعی دنیاي از فرد جداشدن با ،اینترنت به شدید
 اجتماعی تعامالت و شادي کاهش باعث که است همراه

 که کند می ناکارآمدي التتخی درگیر را کاربر ذهن و شود می
 نخواهد همراه به افسردگی و استرس اضطراب، جز اي نتیجه

  .داشت
  یک از که گفت توان می ها افتهی این توجیه در همچنین

 ،افسردگی و استرس اضطراب، دچار افراد ،رسد می نظر به سو
 براي جایگزینی پیداکردن و اختالالت این از فرار براي معموالً
 که آورند می پناه مجازي فضاي و اینترنت به ،نشاط بی زندگی

 ایِّهم اینترنت به آنها بیشتر وابستگی براي را زمینه ،شرایط این
 ،اختالالت این که دارد احتمال دیگر سوي از و کند می

 افراد که طوري به ؛باشد اینترنت به اعتیاد عوارض درنتیجه
 در ایجادشده تغییر و وابستگی این دلیل به ،اینترنت به معتاد
 در یا و شوند روانی اختالالت این مستعد آنها، زندگی سبک

 اضطراب، دچار ،باشند نداشته دسترسی اینترنت به که صورتی
  .)19( گردند افسردگی و استرس
 به توان می پژوهش این هاي محدودیت مهمترین از

عدم دلیل به انتخاب سوگیري احتمال بودن، مقطعی تماهی 
 غیرواقعی هاي پاسخ امکان و آموزان دانش از برخی همکاري

. کرد اشاره خودگزارشی هاي پرسشنامه از استفاده دلیل به
 روي مطالعات محدودبودن دلیل به شود می دپیشنها
 صورت به دیگر شهرهاي در مشابه مطالعات آموزان، دانش
  .شوند انجام کیفی روش به ای طولی

  
  گیري نتیجه
 قابل شیوع دهنده نشان مطالعه این نتایج ،طورکلی به
 ارتباط و متوسطه آموزان دانش در اینترنت به اعتیاد توجه
 با که باشد می افسردگی و استرس ب،اضطرا با آن دار معنی
 و نوجوانان در ویژه به اینترنت کاربران افزایش به توجه

 سالمتی مختلف ابعاد روي اینترنت به اعتیاد نامطلوب عوارض
 مشکالت به منجر تواند می که آنها روانی سالمت ویژه به

 براي ریزي برنامه که رسد می نظر به گردد، نیز تحصیلی
 نوجوانان به آسیب از پیشگیري راستاي در اي لهمداخ اقدامات
 نوجوانان آگاهی افزایش همچون اقداماتی و است ضروري
 و آن از پیشگیري نحوه و اینترنت به اعتیاد عوارض درمورد
 ،اینترنت از رثّؤم و صحیح استفاده آموزش و سازي فرهنگ
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Abstract                   Original Article 
 
 

Prevalence of Internet Addiction and its relationship with 
anxiety, stress, and depression in intermediate students in 

Birjand city in 2014 
 

AmirTuri1, Mohammadreza Miri2, Davoud Beheshti1, Elaheh Yari1, Horiyeh Khodabakhshi1, 
Gholamreza Anani Sarab3 

 

Background and Aim: Internet is one of the most advanced new communication means. Despite the 
positive uses of it, occurrence of excessive behaviors and detrimental effects of internet addiction 
particularly in adolescents has attracted everyone's regard. Thus, the aim of the present study was to 
determine the prevalence of this problem among Birjand intermediate school students and its relationship 
with their anxiety, stress, and depression. 

Materials and Methods: This cross sectional study was conducted in 2014 on 400 male and female 
intermediate students of Birjand who were selected through cluster sampling. In addition to employing a 
demographic variables questionnaire, other data collection was carried out using Young's Internet addiction 
test and DASS-21 stress, anxiety, and depression scale questionnaire. Then, the final obtained data was 
analyzed; using SPSS software (V:18) and a=0.05 was taken as the significant level. 

Results: It was found that 73.8% of the students were normal users, 20.5% had low addiction and 5.7% had 
a severe addiction to internet .The findings showed that the mean scores of stress, anxiety , and depression in 
students addicted to internet were significantly higher than normal users`; and prevalence of internet 
addiction in both sexes had the same rate (P<0.001). 

Conclusion: Results indicated a high prevalence of internet addiction in the students and had significant 
relationships with anxiety, stress, and depression. This is something that necessitates interventions aiming at 
preventing various harms to them. 
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