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Abstract
Background and Objectives: Internet addiction is an emerging problem that can affect social
aspects of one’s life in negative ways. The present study aimed to investigate the relationship
between internet addiction and students’ lifestyle.
Material and Methods: The present study was a cross-sectional analytic study. Research
population consisted of all university students of the faculty of nursing and midwifery of Iran
University of Medical Sciences which was carried out in 2017. Data collecting tools used in
the present research were Young's Internet Addiction questionnaire and Lifestyle
Questionnaire.
Results: The current study suggested that 206 (68.6%) of the participants had no addiction, 86
(28.8%) were susceptible to addiction, and 8 (2.6%) were addicted to the internet. Also,
internet addiction was related to the aspects of lifestyle including mental health, spiritual health
and avoidance of drugs and narcotics.
Conclusion: There is a relationship between internet addiction and aspects of lifestyle. The
students had low performance in fitness, weight control and nutrition, and environmental
health, but no relationship was founded between the total score of lifestyle and internet
addiction which could be due to differences among groups. We suggest educational programs
to promote healthy lifestyle among nursing, midwifery and healthcare management students
including expanding community sports culture, morning exercise, and nutrition improvement
consisting of fruits and reduced consumption of saturated fat. Further studies are recommended
to be conducted among the students of the aforementioned disciplines.
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چکیده

زمینه و اهداف :اعتیاد به اینترنت مسئلهای نوظهور است ،که می تواند عوارض زیادی بر ابعاد زندگی فرد داشته باشد .پژوهش حاضر بهدنبال
بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با سبک زندگی دانشجویان بود.
مواد و روشها :مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی-تحلیلی و جامعه پژوهشی آن تمامی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم
پزشکی ایران بود ،که در سال  1396صورت پذیرفت .ابزار مورد استفاده در این پژوهش ،پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ و پرسشنامه سبک زندگی
 LSQبوده است.
یافتهها :در این مطالعه مشخص شد ،که  206نفر (68/6درصد) از نمونهها عدماعتیاد 86 ،نفر (28/8درصد) در معرض اعتیاد و  8نفر (2/6درصد)
معتاد به اینترنت بودند .همچنین ،اعتیاد به اینترنت با ابعاد مختلف سبک زندگی شامل سالمت روانشناختی ،سالمت معنوی و اجتناب از داروها و
مواد مخدر ارتباط داشت.
نتیجهگیری :بین اعتیاد به اینترنت و ابعاد سبک زندگی ،همبستگی وجود داشت و دانشجویان در ابعاد ورزش و تندرستی ،کنترل وزن و تغذیه و
سالمت محیطی خود عملکرد ضعیفتری داشتند .اما بین نمره کل سبک زندگی با اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری نبود ،که این مسئله میتواند
ناشی از تفاوت بین گروهها باشد .پیشنهاد به برنامهریزیهای آموزشی جهت ترویج سبک زندگی سالم در بین دانشجویان رشتههای پرستاری،
مامائی و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،شامل گسترش فرهنگ ورزش همگانی ،ورزش صبحگاهی ،بهبود تغذیه شامل مصرف غذاهای کم
نمک و حاوی فیبر باال مانند میوههای تازه و کاهش مصرف چربیهای اشباعشده میکنیم .همچنین پیشنهاد میکنیم ،مطالعات بیشتری در این زمینه
در بین دانشجویان رشتههای مذکور انجام شود.
کلیدواژهها :اعتیاد به اینترنت ،سبک زندگی ،دانشجویان ،خدمات سالمت
نحوه استناد به اين مقاله :عبدی م ،رفیعی س ،اسدی ا ،پوررحیمی م ،جلیلوند ه .مطالعه ارتباط اعتیاد به اینترنت با سبک زندگی در دانشجویان پرستاری و مامائی .تصویر سالمت 1397؛
.258-252 :)4(9

 .1گروه پرستاری ،بیمارستان  ،502اداره بهداشت و درمان نزاجا ،تهران ،ایران
 .2گروه مامائی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،کمیته پژوهشی دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 .3گروه علوم آزمایشگاهی ،دانشکده پیراپزشکی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران  ،تهران ،ایران
 .4گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب حوادث جادهای ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران )(Email: hadi.jv110@gmail.com

حقوق برای مؤلف(ان) محفوظ است .این مقاله با دسترسی آزاد در تصویر سالمت تحت مجوز کرییتو کامنز ( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غیر تجاری تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مطالعه ارتباط اعتیاد به اینترنت با سبک زندگی در دانشجویان پرستاری و مامائی

مقدمه

سبک زندگی راهای است که فرد برای رسیدن به اهداف خود
در زندگی برمیگزیند ،که شیوه زندگی فرد و نوع خاص واکننش
او را تعیین میکند .اولینبار آلدر ( ،)Adlerدر سنال  1992مفهنوم
سبک زندگی را عنوان کرد و پس از آن ،این مفهوم توسط پینروان
او توسعه یافت .در تعریفی دیگر ،سبک زندگی مجموعه فعالیت-
هایی است که افراد در زندگی روزمره خود انجام منیدهنند .لنذا
یک فرد باید درجهت داشتن سبک زندگی سالم بهمنظور حفن و
ارتقنای سنالمت ،رفتارهننایی را برگزینند کننه سنالمت روحننی و
جسمی او را تضمین میکند ( .)2،1سبک زندگی در طنی فرآینند
اجتماعی شدن بهوجود میآید ،کنه بنا ابعناد سنالمت در ارتبناط
است ( .)3عالوهبراین موضوع ،اینترنت نیز جای خنود را در بنین
زندگی ما باز کرده است و در  10سال اخیر تبندیل بنه بخشنی از
زندگی روزمره هر فرد شده است ( .)4حضور روزافزون اینترننت
در زندگی روزمره ما ،موجب بنهوجنود آمندن لبنه بناریکی بنین
استفاده درست یا نادرست از اینترنت شنده ( ،)5و تنا جنایی اینن
روند ادامه یافته که درنهاینت اسنتفاده نادرسنت منجربنه اخنتالل
اعتیاد به اینترنت شده و این اختالل به پنجمین وینرایش راهنمنای
تشخیصی و آماری اختاللهای رواننی ( DIAGNOSTIC AND
 )Statistical Manual of Mental Disorders-V: DSM-Vاضنافه
شده است ( .)6اختالل اعتیاد بنه اینترننت در دانشنجویان بخناطر
شرایط سنی و نقش آنها در جامعه حائز اهمیت بسنیار اسنت (.)7
بخش زیادی از افراد دچار اعتیناد بنه اینترننت ،معتقدنند کیفینت
زندگی آنها بدون اینترنت بدتر میشود ( ،)8چنانکنه در پژوهشنی
که بر روی دانشجویان علوم پزشکی دچار اعتیاد به اینترنت انجنام
شده بود نیز ،مشخص شد که اعتیاد به اینترنت با کیفینت زنندگی
این افراد ارتباط داشت .باتوجنهبنه اینکنه سنبک زنندگی ارتبناط
تنگاتنگ با کیفیت زندگی افراد دارد ()9؛ مطالعه حاضر بنا هندف
بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با سبک زندگی دانشجویان انجنام
شد.

مواد و روشها

مطالعه حاضر ینک مطالعنه مقطعنی-تحلیلنی و جمعینت
پژوهشی آن تمامی دانشجویان دانشنکده پرسنتاری و مامنائی
دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی  1396بنود ،کنه
نمونهگیری بهصورت در دسترس انجام شند و حندالل نموننه
موردلبول با  ،P<0/05توسط فرمول کوکران  235نفر محاسنبه
شد ،که در طی پژوهش  300نفر نمونه تماینل بنه شنرکت در
پژوهش را داشتند .شنرط ورود بنه مطالعنه حاضنر ،موافقنت
دانشجو برای تکمیل پرسشنامه جهت انجام مطالعه بود .ابنزار
گردآوری دادهها در این پژوهش ،پرسشنامه خودگزارشدهی
شامل سه بخش بود :الف) اطالعات جمعینتشنناختی شنامل
سن ،جنس ،رشته تحصیلی ،سال تحصیل (چند سال دانشنجو
بننودن) ،تعننداد اعضننای خننانواده ،محننل سننکونت ،وضننعیت
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تحصیلی (معدل) و وضعیت تأهل بود .ب) پرسشنامه سنبک
زننندگی ( )Life Style Questionnaire: LSQکننه شننامل 70
گویه  4لیکرتی (هرگز ،گناهی اولنات ،معمنوال و همیشنه) و
دارای  10بعد سالمت جسمانی ( 8گویه) ،ورزش و تندرستی
( 7گویه) ،کنترل وزن و تغذیه ( 7گویه) ،پیشگیری از بیماری-
ها ( 7گویه) ،سالمت روانشناختی ( 7گویه) ،سالمت معننوی
( 6گویه) ،سالمت اجتماعی ( 7گوینه) ،اجتنناب از داروهنا و
مننواد مخنندر ( 6گوی نه) ،پیشننگیری از حننواد( ( 8گوی نه) و
سالمت محیطی ( 7گویه) است و نمره کنل سنبک زنندگی از
مجموع نمرات این پرسشنامه محاسبه میشود .اینن پرسنش-
نامه توسط لعلی و همکاران سناخته و اعتبارینابی شنده اسنت
( )1و آلفای کرونباخ آن  0/87گنزارش شنده اسنت .پنیش از
مطالعه نینز ،پاینایی پرسنشنامنه در ینک گنروه  15نفنری از
دانشجویان ،توسط آلفای کرونباخ بنه آزمنون مجندد گذاشنته
شد ،که مقدار  0/831بهدست آمد .ج) پرسنشنامنه اعتیناد بنه
اینترنننت یانننگ ( ،)1( )Internet Addiction Testکننه از 20
گویه  5لیکرتی (بهنندرت ،گناهی ،اغلنب ،بیشنتر و همیشنه)
تشکیل شده و شامل سه بخش اعتیاد به اینترنت ( ،)0-49در-
معرض اعتیاد به اینترنت ( )50-79و عندماعتیناد بنه اینترننت
( )100-80است و روایی و پایایی آن در ایران توسط علوی و
همکاران بررسی شده است ( ،)10که آلفای کرونباخ بنهدسنت
آمده  0/88بود .پیش از مطالعه نیز ،پایایی این پرسنشنامنه در
یک گروه  15نفری از دانشنجویان ،بنه روش محاسنبه آلفنای
کرونباخ به آزمون مجدد گذاشته شد و مقدار  0/876بنرای آن
بهدست آمد.
بعد از جمعآوری اطالعات ،بهمنظور تجزیه و تحلیل داده-
هننا از نننرمافننزار گننرفپنند ) (Graph pad PRISMو اسننتاتا
( )STATA 16استفاده شد .ابتندا بنرای بررسنی نرمنال بنودن
دادهها از آزمون شاپیرو ویلک ( )Shapiro-Wilkاستفاده شند،
که نرمال بودن دادههنا را رد کنرد ( ،)P=0/0001سنسس بنرای
سنجش ارتباط بین متغیرهای رشته تحصیلی با بعند جسنمانی
سبک زندگی ،رشته تحصیلی با پیشنگیری از حنواد( ،محنل
سکونت با بعد سالمت اجتماعی ،وضعیت اعتیاد به اینترنت با
سال تحصیلی و متغیرهای اعتیاد به اینترنت با سنن ،از آزمنون
کروسکال والیس ( )Kruskal-Wallis Testاستفاده شد .جهنت
بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و نمره کل سبک زنندگی،
از آزمون رگرسنیون رتبنهای ( )Ordinal Regressionاسنتفاده
شد ،بهاینترتیب که ابتدا ارتباط تمنام متغینرهنای مخدوشنگر
احتمالی شامل متغیرهای سن ،سال تحصیلی ،جنسیت ،تأهنل،
رشته ،محل سکونت ،معدل سنال تحصنیلی و تعنداد اعضنای
خانواده تک تک با متغیر اعتیاد به اینترنت بررسی شد و سسس
هریک از این متغیرها که مقدار  P-valueآنها کمتر ینا مسناوی
با  0/1بود ،وارد مدل رگرسیون رتبه ای شدند و ارتبناط نمنره

عبدی و همکاران

کل سبک زنندگی بنا اعتیناد بنه اینترننت بنا کنتنرل ا نر اینن
مخدوشگرها با مدل رگرسیون رتبهای سنجیده شد .ارتباط بین
متغیرهای محل سکونت با اعتیاد به اینترننت ،متغینر تأهنل بنا
اعتیاد به اینترنت ،جنسیت با اعتیاد به اینترنت و متغیر رشته بنا
اعتیاد به اینترننت ،بنا آزمنون کنای اسنکوئر و بنرای بررسنی
همبستگی متغیرهای تعداد اعضای خنانواده بنا معندل ،تعنداد
اعضای خانواده با اجتنناب از دارو و منواد مخندر ،معندل بنا
اعتیاد به اینترنت ،تعداد اعضای خانواده با اعتیناد بنه اینترننت،
نمره کل سبک زندگی و متغیرهای ابعاد سبک زندگی با اعتیاد
به اینترننت ،از تسنت غیرپارامترینک اسنسیرمن اسنتفاده شند.
همچنین ،ارتباط بین متغیرهای جنسنیت بنا بعند جسنمانی بنا
استناد به لضیه حد مرکنزی بنا آزمنون آمناری تنی دو گنروه
مستقل سنجیده شد و نتایج در سنط  P<0/05معننادار تلقنی
شد.

یافتهها

در مطالعه حاضر 300 ،دانشجو شرکت کردنند کنه بیشنتر
آنها زن و مجرد بودند .مشخصات جمعیتشناسی نمونههنا در
جدول  1گزارش شده اسنت 206 .نفنر از دانشنجویان عندم-
اعتیاد 86 ،نفر درمعنرض اعتیناد و  8نفنر اعتیناد بنه اینترننت
داشتند .میانگین ±انحنرافمعینار امتینازات در ابعناد مختلنف
سبک زندگی ،بهترتیب شنامل سنالمت جسنمانی ،15± 2/59
ورزش و تندرسننتی  ،10± 3/57کنتننرل وزن و تغذیننه 3/82
 ،12±پیشگیری از بیماریها  ،16± 2/55سالمت روانشناختی
 ،14± 2/96سننالمت معنننوی  ،15± 3/73سننالمت اجتمنناعی
 ،15± 3/00اجتننناب از داروهننا و مننواد مخنندر ،16± 1/92
پیشگیری از حواد(  17± 3/68و سالمت محیطی 12± 2/69
بود ،که نمره کلی سبک زندگی نموننههنا  141± 16/58بنه-
دست آمد.

جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی شرکتکنندگان در مطالعه همبستگی اعتیاد به اینترنت با سبک زندگی در دانشجویان
زيرواحد
متغیر
يافته (درصد)
زيرواحد
متغیر
میانگین  ±انحرافمعیار
)30(90
مرد
معدل
جنس
بازه
)70(210
زن
خانواده
22± 2/2
میانگین  .±انحرافمعیار
سن
خوابگاه
وضعیت سکونت
 19تا 27
بازه
تنها
)92(276
مجرد
تأهل
دو
)18(24
متاهل
سه
)48(144
پرستاری
چهار
)34/6(104
مامائی
رشته تحصیلی
ابعاد
پنج
)17/3(52
مدیریت
خانواده(نفر)
شش
)21/3(64
سال اول
هفت
)34/6(104
سال دوم
سال تحصیل
)30/6(92
سال سوم

با مقایسه نمرات کسبشده در ابعاد سبک زندگی بنا حندالل
و حداکثر نمرات لابلکسب برای هر بعد و دستهبندی آنها بر پننج
لسمت بهصورت بسیار خوب ،خوب ،متوسط ،ضنعیف و بسنیار
ضعیف ،به این نتیجه رسنیدیم کنه نمنرات کسنبشنده در ابعناد
سننالمت معنننوی (کسننبشننده15 :؛ حنندالل-حننداکثر )0-18 :و
اجتناب از داروها و مواد مخدر (کسبشده16 :؛ حدالل-حنداکثر:
 )18-0بسیار خوب ،در ابعاد پیشگیری از بیماریها (کسنبشنده:
16؛ حدالل-حداکثر ،)0-21 :سالمت روانشناختی (کسنبشنده:
14؛ حدالل-حداکثر ،)0-21 :سالمت اجتماعی (کسنبشنده15 :؛
حدالل-حداکثر ،)0-21 :پیشگیری از حنواد( (کسنبشنده17 :؛
حدالل-حداکثر )0-21 :و سنالمت جسنمانی (کسنبشنده15 :؛
حندالل-حننداکثر )0-24 :خننوب و در ابعنناد ورزش و تندرسننتی
(کسبشده10 :؛ حندالل-حنداکثر ،)0-21 :کنتنرل وزن و تغذینه
(کسنبشننده12 :؛ حندالل-حننداکثر )0-21 :و سنالمت محیطننی
(کسبشده12 :؛ حدالل-حنداکثر )0-21 :متوسنط درنظنر گرفتنه

يافته (درصد)
15/61± 1/64
 11تا 18
)63/3(190
)32/6(98
)4(12
)5/3( 16
)14/6( 44
)40( 120
)18( 54
)12( 36
)10( 30

شد .همچنین ،نمره کلی سبک زندگی نمونهها خوب (کسبشده:
141؛ حدالل-حداکثر )0-21 :بود .رشته تحصیلی با بعد جسمانی
سننبک زننندگی ( )P=0/084و پیشننگیری حننواد( ( )P=0/074
رابطه معنادار آماری نداشنت و محنل سنکونت بنا بعند سنالمت
معنوی ( ،)P=0/016بعد سالمت اجتماعی ( )P=0/001و اجتنناب
از داروها و مواد مخدر ( )P=0/001رابطه معنادار آماری داشنت و
با اعتیاد به اینترنت ( )P=0/141نیز ،رابطه معنادار آمناری نداشنت.
متغیننر جنسننیت ب نا اعتینناد بننه اینترنننت ارتبنناط معنننادار نداشننت
( )P=0/223و متغیر رشته نیز با اعتیاد به اینترننت ارتبناط معننادار
نداشت ( .)P=0/352تعداد اعضای خانواده بنا معندل دانشنگاهی
( r=0/188و  )P=0/001همبستگی عکس و با اجتنناب از دارو و
مواد مخدر ( r=0/154و  ،)P=0/007همبسنتگی مسنتقیم داشنت.
متغیر معندل بنا اعتیناد بنه اینترننت همبسنتگی معننادار نداشنت
( r= -0/009و  )P=0/873و متغیر تعداد اعضای خنانواده نینز بنا
اعتینناد بننه اینترنننت همبسننتگی معنننادار نداشننت (  r=0/043و
Depiction of Health, 2019; 9(4): 252-258
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 .)P=0/461همچنین ،درمقایسه جنسیت بنا بعند جسنمانی کنه از
آزمننون تننی مسننتقل اسننتفاده شنند ،جنسننیت بننا بعنند جسننمانی
( P= 0/014و = 0/324انحننراف معیننار و = 0/166 –1/441
95درصد فاصله اطمینان) رابطه معنادار آماری داشت .بنین اعتیناد
به اینترنت با سال تحصیل ( )P=0/030و سن ( )P=0/009ارتبناط
معنادار آماری وجود داشت؛ اما بین تأهنل بنا اعتیناد بنه اینترننت
رابطننه معنننادار آمنناری وجننود نداشننت ( .)P=0/223در سنننجش
همبستگی بین ابعاد سبک زنندگی بنا اعتیناد بنه اینترننت ،شناهد
همبستگی معکوس اعتیاد به اینترنت با ابعاد سالمت روانشنناختی

( r=-0/134و  ،)P=0/020سنننننالمت معننننننوی ( r=0/149و
 )P=0/009و اجتننناب از داروهننا و مننواد مخنندر ( r=-0/117و
 )P=0/042بودیم .ارتبناط اعتیناد و نمنره کنل سنبک زنندگی بنا
استفاده از آزمون رگرسیون رتبهای و با کنترل ا ر تمنام متغیرهنای
مخدوشکننده ،شامل متغیرهای سن و سال تحصیلی که مقدار P-
 valueآنها کمتر یا مساوی با  0/1بود ،سننجیده شند و بنین نمنره
کل سنبک زنندگی و اعتیناد بنه اینترننت ارتبناط معننادار آمناری
( P=0/916و  )df=1دیده نشد (جدول .)2

جدول  .2نتایج آزمون رگرسیون رتبهای بین متغیرهای نمره کل سبک زندگی با اعتیاد به اینترنت با کنترل متغیرهای مخدوشگرهای سن و سال
تحصیلی
برآورد
شاخص
دامنه اطمینان ۹۵درصد نسبت شانس
درجه آزادی
انحرافمعیار
ضريب
معناداری
رگرسیون
1/479
0/028
1
1/698
3/719
1144/817
عدماعتیاد
24/022
0/000
1
1/744
6/598
22404/12
اعتیاد خفیف يا درمعرض اعتیاد
0/852
1/014
0/916
1
0/008
-0/001
نمره کل سبک زندگی
0/968
1/271
0/134
1
0/069
0/104
سن
0/852
0/072
1
0/098
0/177
1/447
سال تحصیلی

بحث

براساس طبقهبندی که در بخش یافتههنا ذکنر شند ،منیتنوان
نتیجهگیری کرد که دانشجویان در ابعاد ورزش و تندرستی ،کنترل
وزن و تغذیه و سنالمت محیطنی خنود ،عملکنرد ضنعیفتنری
داشتند ،که این مسئله نیازمند توجه خناص و ایجناد برنامنههنایی
برای جلبتوجه اینن دانشنجویان بنه ورزش و تندرسنتی خنود،
کنترل وزن و تغذیه و سالمت محیطی خود است.
با بررسی ارتباط محل سکونت و اعتیاد بنه اینترننت مشناهده
شد ،بین این دو متغیر ارتباط معنادار آمناری وجنود نداشنت ،کنه
این مسئله با پژوهشهای فرهادی نیا و همکاران ( )10تنائو ( Tao
 )Zو همکاران ( )11و ناصری و همکاران ( )12و سایر مطالعنات
( )14 ,13انجامشده در ایران همخوانی ندارد ،و بهنظنر منیرسند
نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه است.
یافتههای این پژوهش با یافتههای مطالعات انجامشنده توسنط
بحری بیناباج و همکاران ( ،)15لمری ( )16ناسنتی زاینی ( )17و
جعفری ندوشن و همکاران ( )18درمورد ارتباط سالمت روان بنا
اعتیاد به اینترنت ،همسوشانی داشت .همچنین ،یافتههنای پنژوهش
پیرامون اعتیاد به اینترنت با اعتیناد بنه منواد مخندر بنا یافتنههنای
پژوهش حسینی ( )19مطابقت داشت .در ارتباطسنجی صنورت-
گرفته ،همبستگی مثبت سالمت معنوی با اعتیاد به اینترننت جنای
این سؤال را مطرح کرد ،که چرا بین این عامل با اعتیاد به اینترننت
ارتباط مستقیم وجود داشت؟ ،که این مسئله نیازمند بررسی دلیق-
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تر در مفاهیم سالمت معنوی و بررسی وسیعتر این بعند از سنبک
زندگی با اعتیاد به اینترنت است.
تمامی نمونههای پژوهش حاضر ،دانشنجویان درنظنر گرفتنه
شدند و بازه سنی و مقطع تحصیلی آنها یکسان بود ،تا تنأ یر ننوع
اسننتفاده آنهننا از اینترنننت در پننژوهش حاضننر تعنندیل شننود .از
محدودیتهای پژوهش نیز میتوان به عدمبررسنی ننوع اسنتفاده
دانشجویان از اینترنت اشاره کرد.
براساس یافتههای این پژوهش ،اهمیت توجه به پیشنگیری از
اعتیاد به اینترنت و بررسی تحقیقات بیشتر پیرامون عوامل مؤ ر بنر
اعتیاد به اینترنت پیشنهاد میشنود .همچننین ،نیناز بنه غربنالگری
دانشجویان دارای اعتیاد به اینترنت برای مداخالت درمانی الزامنی
است.

نتیجهگیری

بین اعتیاد به اینترنت و ابعاد سبک زنندگی همبسنتگی وجنود
داشت و دانشجویان در ابعناد ورزش و تندرسنتی ،کنتنرل وزن و
تغذیه و سالمت محیطی خود ،عملکرد ضعیفتنری داشنتند .امنا
بین نمره کل سبک زندگی با اعتیاد بنه اینترننت ،رابطنه معنناداری
وجود نداشت ،که این مسئله میتواند ناشی از تفاوت بین گروهها
باشد .پیشنهاد به برنامهریزیهای آموزشنی جهنت تنرویج سنبک
زندگی سالم در بین دانشجویان رشنتههنای پرسنتاری ،مامنائی و
مدیریت خندمات بهداشنتی و درمنانی شنامل گسنترش فرهننگ

عبدی و همکاران

تقدیر و تشکر

نویسندگان این مقالنه از معاوننت درمنان دانشنگاه علنوم
، کمیته تحقیقات دانشگاه علنوم پزشنکی اینران،پزشکی ایران
اساتید گرامی که ما را در انجام این مطالعه راهنمایی کردنند و
تمننامی دانشننجویان شننرکتکننننده در ای نن مطالعننه بننهدلی نل
. لدردانی میکنند،همکاریشان در انجام این مطالعه

 بهبود تغذیه شنامل مصنرف، ورزش صبحگاهی،ورزش همگانی
غذاهای کم نمک و حاوی فیبر باال مانند میوههای تنازه و کناهش
 همچنین پیشننهاد منیکننیم.مصرف چربیهای اشباعشده میکنیم
مطالعات بیشتری در اینن زمیننه در بنین دانشنجویان رشنتههنای
.مذکور انجام شود

مالحظات اخالقی

- افراد بهطور آگاهانه و با رضایت شخصی بنه،در این مطالعه
صورت شفاهی وارد مطالعنه شندند و درجهنت رعاینت حقنو
 اطالعات افراد در تحلیلها بهشکل ناشنناس وارد،شرکتکنندگان
 بهطوریکه امکان بازگشت به افنراد ازطرینق اینن اطالعنات،شد
 اینن مطالعنه مننتج از طنرح مصنوب و ینا پایاننامنه.وجود ندارد
.نیست

تضاد منافع

نویسندگان این مقالعه هیچ گرنتی جهت انجام این مطالعنه
.از هیچ سازمانی دریافت نکردند
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