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 آید. گرچه عصر حاضر بشمار می هایضرورتاطالعات و به کارگیری گسترده آن در ابعاد گوناگون زندگی از  وریآفن مقدمه:

ابعاد مختلف حیات بشر برای ی مختلفی یاما تهدیدهاارد دمزایای فراوانی  ،به لحاظ دسترسی به اطالعات گستردههای اطالعاتی وریآفن
دانشجویان دانشگاه علوم نظرات  این پژوهش با هدف بررسی اخالق به همراه داشته است. و سالمت روان زبان، ،جمله فرهنگ از

 ت.انجام شده اس 3131در سال دانشجویان اطالعات بر سالمت روان  وریآفنثیرات أت در مورد پزشکی زاهدان
-پرسشنامهبا استفاده ها داده .شرکت کردند زاهداندانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نفر از  321مقطعی  -این مطالعه توصیفیدر  :روش

 .صورت گرفت SPSS.V16  افزارنرمتوسط ها تحلیل داده .شد  گردآوری ،شده بودیید أآن تو پایایی که روایی  ای
نشان داد که  نتایجهمچنین  .بوداستفاده از اینترنت بیش از دختران در  پسران مهارت واینترنت از ن بیشترین استفاده دانشجویا :نتایج

شوند با استفاده از اینترنت کمی خود را هل خانم ، وقتی که با شرایط عصبی رو به رو میأآقا بیش از دانشجویان مت متأهلدانشجویان 
( بیشتر از 11/2آقا ) متأهلدانشجویان در عصبی شدن،  کاهش افسردگی وترنت برای میانگین نمره استفاده از اینکنند. آرام می

 .بودخانم  متأهلدانشجویان 
 درد دست،، کمردرد خستگی، فیزیکی از جمله الئمعای های رایانهنتایج این پژوهش نشان داد دانشجویان به دلیل بازی :گيرينتيجه

های جمعی از طریق رسانهرایانه شود که عوارض کار با اینترنت و لذا پیشنهاد می .داشتند ... ها وماهیچه سفتی و پا ،شانه گردن، مچ،
 موزش داده شود.آهایشان تلویزیون به دانشجویان و خانواده مانند

 
 وری اطالعاتآ، فنسالمت روان ،دانشجو :هاكليد واژه

 کوتاهمقاله 
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 مقدمه
وری اطالعات و به کارگیری گسترده آن در ابعاد آفن

به طوری  باشد،عصر حاضر می هایضرورتگی از گوناگون زند
 ها در گرو رویکرد اثرها و ملتتجارت که بقا و حیات افراد،

ترین در سطحی .[3،2] های اطالعاتی استوریآفنبخش به 
از  کهاست افزاری افزار و نرماطالعات هر سختوری آفن ،نگاه
اربردی های کعمل کردن یا نگهداری برنامه برای ساختن، آن

از این رو همه کشورها در تالش هستند  .[1،4]د شواستفاده می
های اطالعاتی بهترین و بیشترین استفاده از وریآفنتا با ترویج 
 . [2] را داشته باشندمزایای آن 

مثبت اینترنت بر افزایش حمایت اجتماعی به واسطه  تأثیر
مچنین ه .جدید است هایهگیری رابطیا شکلها تسهیل ارتباط

ای بر عملکرد تحصیلی نوجوانان، های رایانهمثبت بازی تأثیر
های هوش مهارت های شناختی و علمی،بهبود و رشد مهارت

 یید شده است. گرچه أبصری به لحاظ رویکرد به رایانه ت
ویژه اینترنت مزایای فراوانی به ه های اطالعاتی و بوریآفن

اما  [1] دندارگسترده  لحاظ دسترسی به اطالعات و ارتباطات
جمله  تهدیدهای مختلفی را برای ابعاد مختلف حیات بشر از

 اخالق به همراه داشته است و سالمت روان فرهنگ و زبان،
ها وریآفنای از اعتیاد به اعتیاد به اینترنت زیرمجموعه .[2،1،6]

 [.2] در نظر گرفته شده است
 حالت یسالمت بهداشت، جهانی سازمان تعریف بر بنا

حسینی و  [.7-3]ست ا اجتماعی و روانی بدنی، کامل بهزیستی
 را روانی سالمتبه طور مشابه  Kaplanهمکاران و همچنین 

 تحقق برای تالش و متغیر شرایط با مداوم سازگاری شامل
 رتغیی حال در محیطی الزامات و درونی تضادهای اعتدال بین

 و تعادل جودو را وانیر سالمت نشانه فروید، .[33,30] دندانمی
 خودآگاهی سطوح همچنین و برتر من و من نهاد، بین هماهنگی

 ،بهداشتجهانی  سازمان .[32,30] داندمیناخودآگاهی  و
 دیگران، با هماهنگ و موزون ارتباط قابلیت را روانی سالمت

 تمایالت و تضادها حل و جتماعیا و فردی محیط اصالح و تغییر
 مناسب تعریف  و عادالنه منطقی، طور به شخصی

 . [30،33،،،7] کندمی
اعتیاد به اینترنت در در مورد در پژوهش قهرمانی و همکاران 

 4/6عادی، وابستگی از دانشجویان  درصد 6/33 ،دانشجویان
 و وابستگی شدید به اینترنت داشتند درصد 1/0خفیف و  درصد

 .[31] اشتند وجود دارییمعن رابطه اینترنت به اعتیاد و سن بین
 جنس با و سن و همکاران بین Pawlikowskiمطالعه  در

، به طوری که داشت وجود دارییمعن رابطه اینترنت به اعتیاد

 آن دلیل کهبود  هادختر از بیشتر پسرها در اعتیاد به اینترنت
 باشد چت و ایرایانه هایبازی پسرها از بیشتر استفاده تواندمی

بین  دارییمعنارتباط اران هم همچنین بیدی و همک. [34]
 را گزارش کردنداعتیاد به اینترنت و کاهش سازگاری اجتماعی 

[31].  
شناسی نظرات دانشجویان روانمطالعه حاضر با هدف بررسی 

اطالعات بر سالمت روان دانشجویان  وریآفن تأثیردر مورد 
مذهبی  و فرهنگی با توجه به شرایط اجتماعی،تا انجام شد 

 امعه به راهکارهای مناسب و اثربخش دست یابد.خاص ج
 

 

 روش
 .شد انجام 3131 سال در مقطعی -توصیفیاین پژوهش 

 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان از فرن 321 نمونه پژوهش
درصد دختر  71ای )گیری سهمیهنمونهکه به روش  بودند نزاهدا

  انتخاب شدند.درصد پسر(  21و 
ال ؤس ،1ای با پرسشنامه از ادهاستف با هاگردآوری داده
میزان و  دموگرافیکهای گیژویال آن ؤس 30صورت گرفت که 

ال ؤس ،2بخش دوم شامل  .، اینترنت و ... بودرایانهدسترسی به 
جسمی و روانی  مشکالتزمینه نظرات دانشجویان در  بود که به 
، میزان تمایل های اطالعاتوریآفناستفاده از ناشی از 

، جایگاه ایرایانههای استفاده از اینترنت و بازی بهن دانشجویا
نحوه  مدت استفاده از آن، اینترنت در زندگی فردی آنان و

های اینترنت و ... آوریبرخورد دانشجویان در استفاده از فن
)از خیلی  بر مبنای مقیاس لیکرت تاالؤسپرداخته شده است. 

بر اساس  االتؤوای سمحتروایی . تنظیم گردید زیاد تا خیلی کم(
 آنپایایی و اطالعات سالمت  وریآفنچند تن از اساتید نظرات 

تجزیه و تحلیل به  یید گردید.أت( r=7/0،) مجددبه روش آزمون 
 .صورت گرفت SPSS.V16افزار نرموسیله 

  

 نتایج
 درصد 1،/2 و نثؤم دانشجویان درصد 2/71 مطالعهاین در 
قرار داشتند  سال 20-24سنی  گروهدر درصد  2/31 .بودند مجرد

  کارشناسی بودند. مقطع دانشجوی درصد 6/37و 
 ها بود.پسربیشتر از  هادختردر رایانه و اینترنت دسترسی به 

 60/11)اینترنت  مربوط به، رایانهبیشترین استفاده دانشجویان از 
گوش  تماشای فیلم و و بعد از آن به ترتیب مربوط به درصد(

 6/3)، کارهای مرتبط با تحصیل درصد( ،2) موسیقی دادن به 
 .بود( درصد 1ای )های رایانهو بازی درصد(
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کمی ( 2/1) هامهارت استفاده از اینترنت در پسر گین نمرهمیان
 رایانهمهارت استفاده از  گین نمرهمیان( و 3/1) هابیشتر از دختر

ن گیمیان بیشترین .بود( 3/2) هابیشتر از پسرکمی  (1) هادختر در
مربوط به تمایل  وریآفنابزارهای  استفاده دانشجویان از نمره

میانگین و  .(73/2) بود شخصی رایانهبه تماشای فیلم از طریق 
دانشجویان های دیدگاهسؤال مربوط به  ،2انحراف معیار نمرات 

 .ارائه شده است 3در جدول 
مدت  ایدکردهآیا سعی "( نمره سؤال ±میانگین )انحراف معیار

در  "مانی را که در اینترنت هستید را کوتاه کنید، اما نتوانستیدز
دانشجویان  .بیشتر بود ها( نسبت به پسر±1/0)4/2 هادختر

هل خانم، وقتی که با شرایط أهل آقا بیشتر از دانشجویان متأمت

شوند با استفاده از اینترنت کمی خود را آرام عصبی رو به رو می
در استفاده از اینترنت نمره ( ±معیارانحراف میانگین )کنند. می

 متأهلبیشتر از دانشجویان  (±1/0)11/2 هل آقاأدانشجویان مت
مربوط  نمره سؤال( ±میانگین )انحراف معیار همچنین. بودخانم 

 آقا متأهلدانشجویان به پنهان کردن زمان بودن در اینترنت 
ان دانشجوی بود.خانم  متأهلدانشجویان بیشتر از ( 1/0±)36/2

با کنند آقا بیشتر سعی می متأهلمجرد آقا نسبت به دانشجویان 
خود را از دست افکار آزاردهنده مشغول کردن خود در اینترنت 

 خالص کنند.

 

 : ميانگين و انحراف معيار نمرات دانشجویان به سؤاالت پرسشنامه4جدول 

 گيريبحث و نتيجه
در  رایانهنتایج نشان داد که بیشترین استفاده دانشجویان از 

 وجود داردوابستگی شدید به اینترنت  و باشدزمینه اینترنت می
 که اعتیادباشد میپژوهش قهرمانی و همکاران نتایج مشابه که 

ند بود کردهدر سطح باال گزارش را به اینترنت در دانشجویان 
[31]. 

ت پرداختن به اینترنت باعث ایجاد مشکال در این پژوهش
طور مشابه ه ب. شده استدانشجویان  های روزانهدر کار متعدد

 از استفاده بیش که ندرسید نتیجه این بهو همکاران  معیدفر

 انحراف معيار ميانگين االتسؤ

 42/0 14/2 مانید؟وست دارید، در اینترنت میتر از آنچه که دآیا زمان طوالنی
 0/،4 31/3 کنید تا زمان بیشتری را در اینترنت بمانید؟نظر میصرف شخصیآیا از انجام کارهای 

 16/0 11/3 دهید؟ترجیح می )یا دوست نزدیک( آیا هیجانِ کار با اینترنت را به گذراندن وقت خود با همسر

 46/0 67/3 جدید با کاربران اینترنتی هستید؟آیا به دنبال ایجاد ارتباط 
 24/0 34/3 کنند؟ابراز ناراحتی می کنید،آیا افراد خانواده از مدت زمانی که در اینترنت صرف می

 13/0 21/2 شود؟دانشگاه میمربوط به موجب انجام ندادن وظایف یا تکالیف  کنید،زمانی که در اینترنت صرف می مدتآیا 
 12/0 70/3 کنید؟خود را چک میپست الکترونیک انجام هر کار ضروری، آیا قبل از 

 16/0 66/3 شود؟میهای روزمره شما آیا پرداختن به اینترنت، موجب ایجاد مشکل در کار
 0/،1 62/3 گیرید؟می خود به کاریپنهان یا دفاعی حالت کنید،می چکار اینترنت در پرسندمی شما از اطرافیان وقتی آیا

 11/0 06/2 ؟شویدخالص  زندگی دهندهاز دست افکار آزار ،کنید با مشغول کردن خود در اینترنتمی آیا سعی
 41/0 33/3 برای استفاده روزانه از اینترنت برنامه زمانی مشخصی دارید؟آیا 

 0/،6 64/3 پوچ و بدون شادی خواهد بود؟ آور،ماللبرایتان که زندگی بدون اینترنت  کنیدفکر مییا آ
 13/0 66/3 شوید؟ناراحت می، ی داشته باشدبه شما مراجعه کند یا درخواستکسی  اگرزمانی که در اینترنت هستید 

 24/0 06/2 دهید؟تا دیر وقت در اینترنت هستید از دست می هاآیا خوابتان را به خاطر اینکه شب
 13/0 1/3، رفتن به اینترنت را دارید؟وسوسه است و فکرتان در پی آن ، که در اینترنت نیستیدزمان استراحت آیا 

 13/0 6/3، موقع رفتن به اینترنت است؟ "فقط چند دقیقه دیگر" گوییدآیا به خودتان می
 17/0 04/2 مدت زمانی را که در اینترنت هستید را کوتاه کنید، اما نتوانستید؟ ایدکردهآیا سعی 

 10/0 12/3 اینترنت بودنتان را از دیگران پنهان کنید؟کنید مدت زمان در سعی میمعموال یا آ
 40/0 62/3 دهید؟آیا صرف کردن وقت بیشتر در اینترنت را بر بیرون رفتن با دیگران ترجیح می

 12/0 10/3 روند؟از بین میاحساسات  یناروید وقتی به اینترنت می و کنیدبودن می یا عصبی گیافسرداحساس آیا وقتی در اینترنت نیستید 
 17/0 72/3 کنید؟ای میهای رایانهبار نسبت به دفعه قبل زمان بیشتری را صرف بازی آیا هر

 0/،1 06/2 کنید؟ای، احساس سرخوشی میهای رایانهآیا در حین انجام بازی
 40/0 63/3 شود دوباره به سمت بازی بروید؟باعث می و همین کنیدای نیستید، احساس بی قراری میهای رایانهآیا زمانی که مشغول انجام بازی

 40/0 36/3 دهید؟یا به خوبی انجام نمی کردهای، تکالیف دانشگاه خود را فراموش های رایانهآیا به دلیل صرف وقت برای بازی
 43/0 70/3 ای به هم خورده است و نظم سابق را ندارد؟های رایانهآیا الگوی خواب شما به دلیل بازی

 14/0 7/3، ؟داریدکمردرد و سردرد  ای عالئمی مانند خستگی،های رایانهانجام بازیاستفاده از اینترنت یا  به دلیلآیا 
 13/0 73/2 ؟شخصی نسبت به تلویزیون چقدر است رایانه  میزان تمایل شما به تماشای فیلم از طریق 

 0/،1 72/2 تر باشید؟هربار نسبت به دفعه پیش مشتاقتا شود عث میباشخصی  رایانه  با موسیقی  به گوش دادنتماشای فیلم یا آیا 
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 استفاده خطرات با را جویاندانش اینترنت، از وقت دیرو  اندازه
 در مشارکت عدم و تحصیلی مشکالت و اینترنت از نامناسب

 امر همین تدریج به که است ساخته مواجه درسی هایبرنامه
 رضوی و . درگاهی[36] گرددمی اینترنت به اعتیاد تشدید باعث
 به اینترنت، اعتیاد دارای افرادکه  دریافتند خود پژوهش درهم 

 مانند احساس اجتماعی-روانی رفتارهای از فیمختل درجات
 رفتار انجام امور، در ناتوانی و ضعف احساس خود، با بیگانگی
 را احساسی رفتار و گراییدرون گریزی،اجتماع اجتماعی، ناهنجار

 .[37] دهندمی نشان خود از
ای های رایانهپژوهش دانشجویان به دلیل بازیاین در 

بیدی و . داشتند...  کمردرد و خستگی،سردرد، عالئمی مثل 
 نامناسب وضعیت حفظ دلیل به اعالم کردند که همکاران هم

درد  معموالً ،تکرارشونده حرکات انجام و طوالنی مدت بدن به
 درد و حسی بی ها،ماهیچه سفتی و پا، شانه گردن، مچ، دست،

 هاضعف ماهیچه و آتروفی و میانی، و اشاره شست، انگشتان در
 شوندمی تونل مچی سندرم گرفتار آنها از برخی .شودمی دهدی
 .[31] دندار نیازجراحی  به گاهیمدت و طوالنی درمان  به که

 و جامعه از را هاانسان اینترنت، از حد از یشب استفاده
 تعامالت حذف بااینترنت  کند.می دور اجتماعی واقعی ارتباطات

 احساس با تواندمی دافرا زندگی بر تسلط و اجتماعی واقعی
 اغلب کاربران زیرا، باشد ارتباط در نهایت افسردگی در و تنهایی

 تعامالت با آن جایگزینی و ضعیف و روابط ساختگیبرقراری  با
 همین و دهندمی کمتر بها زندگی واقعی روابط به ،انسانی عمیق

 افزایش با. باشد ارتباط در افسردگی بروز با تواندمی موضوع
 برای بار هر و بیشتر هم اینترنتی باز معتادان تنهایی، و گیافسرد
 شوند.می اینترنت وصل به تریطوالنی مدت

 پیامدهایشود از طریق صدا و سیما عوارض و پیشنهاد می
مردم نسبت  وکار با اینترنت به اطالع عموم مردم رسانده شود 

 های کنترلو یا روششوند کار با اینترنت آگاه  به عوارض
های جمعی از قبیل دسترسی به طور صحیح از طریق رسانه

همچنین در  .تلویزیون، روزنامه و ... به والدین آموزش داده شود
های آموزشی برای رو به رو شدن با دورهها دانشگاهسطح 

برگزار دانشجویان برای احتمالی اینترنت،  هایپیامدخطرات و 
 شود.
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Introduction: At present, the widespread use of information technology in various aspects of life is 

considered necessary. Although the benefits of information technology has brought widespread 

access to information, but have several threats to various aspects of human life, including culture, 

language, mental health, and morality. This study examined the impact of information technology on 

students’ mental health in Zahedan University of Medical Sciences (ZAUMS) in 2014. 

Method: In this descriptive, cross-sectional study, 125 students of ZAUMS participated. Data were 

collected via questionnaire that its reliability and validity was confirmed, and data analysis was 

performed using SPSS.v16. 

Results: The most students used the internet and internet skills were higher in boys than girls. The 

study also revealed that married men more than women, using the internet in neurological conditions 

for little to calm themselves. In the depression and nervousness conditions, married men students 

(Mean of 2.33) more than women students are using the internet. 
Conclusion: The results showed that students had symptoms due to computer games ,such as fatigue, 

backache, pain in hand, fist, neck, shoulder and feet and muscle stiffness. Therefore, it was suggested 

that effects of internet and computers should be presented via TV and other media to students and 

their families. 

 

Key words: Information Technology, Mental Health, Student  

Short Communication 
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