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Abstract
Introduction: Research has found that perceived stress is associated with Problematic mobile use. 
However, the mechanisms underlying that relationship need further investigation. So, the current 
study aimed to investigate the mediating role of depression and anxiety symptoms in the relationship 
between perceived stress and problematic mobile phone use. 
Methods: The research was descriptive – correlational. From the nursing students’ population of 
Islamic Azad University of Medical Sciences in academic year of 2019-2020, a total of 243 students 
were selected via convenience sampling method and were tested by Perceived Stress Scale (PSS), 
Beck Anxiety Inventory (BAI), Cell-phone Over Use Scale (COUS), and Beck Depression Inventory-
II (BDI-II); and was analyzed using the pearson correlation and path analysis.
Results: The results showed that direct significantly positive effects of perceived stress (β = 0.11, 
P<0.01), depression symptoms (β = 0.23, P<0.01), and anxiety symptoms (β = 0.17, P<0.01) on 
problematic mobile phone use. The results also showed a significant role of depression symptoms 
(β = 0.10, P<0.01) and anxiety symptoms (β = 0.06, P<0.05) in the relationship between perceived 
stress and problematic mobile phone use.
Conclusions: Based on the findings, it can be concluded that perceived stress through depression 
and anxiety symptoms has a negative effect on problematic mobile phone use. Therefore, paying 
attention to interventions and training to manage negative emotions can be a good way to prevent and 
reduce the Problematic use of mobile phone.
Keywords: Perceived Stress, Anxiety, Depression Symptoms, Mobile phone.
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چکیده  
مقدمــه: ادبیــات پژوهــش نشــان مــی دهــد کــه اســترس ادارک شــده بــا اســتفاده آســیب زا از تلفــن همــراه رابطــه دارد امــا مکانیســم 
هــای زیــر بنایــی ایــن رابطــه نیــاز بــه پژوهــش بیشــتر دارد. از ایــن رو،  پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن نقــش واســطه ای نشــانگان 

افســردگی و اضطــراب در رابطــه بیــن اســترس ادراک شــده و اســتفاده آســیب زا از تلفــن همــراه انجــام شــد. 
روش کار: پژوهــش حاضــر توصیفــی و از نــوع همبســتگی بــود. از جامعــه دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســامی 
تهــران در ســال تحصیلــی 1398- 1399 تعــداد 243  نفــر بــا  روش نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب شــدند. داده هــا بــا  مقیــاس 
اســترس ادراک شــده )PSS(، ســیاهه اضطــراب بــک )BAI( ، مقیــاس اســتفاده مفــرط از تلفــن همــراه )COUS(، ویرایش دوم ســیاهه 

افســردگی بــک )BDI-II(  گــردآوری شــد و بــا اســتفاده از همبســتگی پیرســون و تحلیــل مســیر تحلیــل شــد. 
یافتــه هــا: نتایــج نشــان داد اثــر مســتقیم اســترس ادراک  شــده )P>0/01 ،β=0/11(، اثــر مســتقیم افســردگی )P>0/01 ،β=0/23( و 
اثــر مســتقیم اضطــراب )P>0/01 ،β=0/17( بــر اســتفاده آســیب زا از تلفــن همــراه مثبــت معنــادار اســت. همچنیــن، نتایــج نشــان داد کــه 
نقــش واســطه ای افســردگی )P>0/01 ،β=0/10( و اضطــراب )P>0/01 ،β=0/06( در رابطــه اســترس ادراک شــده و اســتفاده آســیب زا 

از تلفــن همــراه معنــادار اســت.
نتیجــه گیــری:  بــر اســاس یافتــه هــا، مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه اســترس ادارک شــده از طریــق نشــانگان افســردگی و اضطــراب 
بــر اســتفاده آســیب زا از تلفــن همــراه اثــر مــی گــذارد. بنابرایــن، توجــه بــه مداخــات و آمــوزش هــای در جهــت مدیریــت ایــن هیجــان 

هــای منفــی مــی توانــد روش مطلوبــی بــرای  پیشــگیری و کاهــش اســتفاده آســیب زا از تلفــن همــراه باشــد.
 کلید واژه ها: استرس ادراک شده، اضطراب، نشانگان افسردگی، تلفن همراه.

مقدمه
ــرای  ــراه هوشــمند ب ــن هم ــه تلف ــد ک ــی ده ــات نشــان م مطالع
جامعــه دانشــجویان مزیــت هــای بــه همــراه دارد کــه مــی تــوان 
بــه تســهیل دسترســی ســریع بــه اطاعــات، ایجــاد و حفــظ روابط 
ــا  ــرد ]2، 1[.  ب ــاره ک ــرگرمی اش ــردن س ــم ک ــی، و فراه اجتماع
ایــن وجــود، در کنــار مزیــت هــای یــاد شــده، مطــرح اســت کــه 
ــش  ــای ارتباطــی و افزای ــاوری ه ــه بیشــتر فن ــا پیشــرفت هرچ ب
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــال باالی ــراه، احتم ــن هم ــای تلف کارکرده
ــتفاده  ــد ]3[. اس ــش یاب ــراه افزای ــن هم ــیب زا از تلف ــتفاده آس اس
آســیب زا از تلفــن هوشــمند، بــه عنــوان اســتفاده مکرر و نامناســب 

ــف مــی شــود کــه نشــانه هــای اختــال مصــرف  از تلفــن تعری
مــواد از قبیــل وسوســه، تحمــل، تــرک، اســتفاده مکــرر علیرغــم 
ــراه دارد ]4[.  ــه هم ــرل را ب ــدان کنت ــوب و فق ــای نامطل پیامده
ــیب زا از  ــتفاده آس ــوب اس ــای نامطل ــیاری پیامده ــات بس مطالع
تلفــن هوشــمند در بیــن  جمعیــت عــادی و مخصوصــا دانشــجویان 
ــث  ــه باع ــت ک ــده اس ــخص ش ــد و مش ــرده ان ــایی ک را شناس
ــکات  ــردن درد، مش ــردرد و گ ــل س ــمانی از قبی ــکات جس مش
ــار  ــی مــی شــود ]7-5[. در کن خــواب و مشــکات چشــم و بینای
مــوارد مطــرح شــده، اســتفاده آســیب زا از تلفــن هوشــمند کارکــرد 
اجتماعــی و روانشــناختی دانشــجویان را تخریــب مــی کنــد و منجر 
بــه مشــکات رفتــاری از قبیــل پرخاشــگری، مشــکات تمرکــز ، 
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عملکــرد تحصیلــی ضعیــف، و وضعیــت ســامت روانــی ضعیــف 
مــی شــود ]8-11[. 

از آنجایکــه اســتفاده آســیب زا از تلفــن همــراه هوشــمند تاثیــر قابل 
ماحظــه ای بــر ســامت روانشــناختی دانشــجویان دارد، مطالعــه 
پیــش بیــن هــا و مکانیــزم هــای روانشــناختی کــه از طریــق آنهــا 
اســتفاده آســیب زا از تلفــن هوشــمند رخ مــی دهــد بســیار مهــم 
ــیب زا از  ــتفاده آس ــر اس ــذار ب ــل اثرگ ــن عوام ــت ]12[. در بی اس
تلفــن هوشــمند، اســترس ادراک شــده یکــی از متغیرهــای مهمــی 
ــب  ــود جل ــه خ ــگران را ب ــیاری از  پژوهش ــه بس ــه توج ــت ک اس
ــی  ــوان وضعیت ــه عن ــده ب ــترس ادراک ش ــت ]13[. اس ــرده اس ک
تعریــف مــی شــود کــه افــراد آن را تهدیدآمیــز یــا چالــش برانگیــز 
ارزیابــی مــی کننــد و بــرای مقابلــه بــا آن منابــع کافــی در اختیــار 
ندارنــد ]14[. زندگــی دانشــگاهی بخاطــر تجاربــی ماننــد شکســت 
تحصیلــی، دور شــدن از خانــه، جدایــی از اعضــای خانــواده و تغییــر 
ــی  ــد ]15[. برخ ــترس زا باش ــد اس ــی توان ــتانه م ــط دوس در رواب
ــت  ــن اس ــترس ممک ــر اس ــردن ب ــه ک ــرای غلب ــجویان ب از دانش
ــان  ــدن زم ــا گذران ــد و ب ــا مشکاتشــان برخــورد کنن ــه ب منفعان
زیــادی بــا تلفــن هــای هوشــمند خــود در شــبکه هــای اجتماعــی 
از مشکاتشــان اجتنــاب کننــد ]16[. مطالعــات نشــان مــی دهــد، 
اســترس ادراک شــده بــا رفتارهــای مشــکل زا مرتبــط بــا اینترنــت، 
اعتیــاد بــه تلفــن هوشــمند و اختــال اعتیــاد بــه فیســبوک ارتبــاط 
ــات  ــوارد مطــرح شــده، مطالع ــار م نزدیکــی دارد ]19-17[. در کن
نشــان مــی دهــد دانشــجویانی کــه اضطــراب باالیــی دارنــد و از 
بــازی هــای اینترنتــی بــرای غلبــه بــر استرسشــان اســتفاده مــی 
ــت  ــراه و اینترن ــن هم ــد، نشــانگان اســتفاده مشــکل زا از تلف کنن
ــه  ــزارش رابط ــم گ ــد ]20،21[. علیرغ ــی دهن ــان م ــتر نش را بیش
بیــن اســترس ادراک شــده و اســتفاده مشــکل زا از تلفــن همــرا، 
مکانیــزم هــای زیــر بنایــی ایــن رابطــه هنــوز بخوبــی مشــخص 

نشــده اســت ]13[.
اســترس ادراک شــده تاثیــر منفی روی سیســتم ایمنــی و متابولیک 
دارد و افــرادی کــه ســطوح باالیــی اســترس را تجربــه مــی 
ــی  ــات منف ــرض خطــر ایجــاد هیجان ــد ممکــن اســت در مع کنن
از قبیــل افســردگی و اضطــراب قــرار گیرنــد ]22[. مطالعــات 
ــا افســردگی  ــد کــه اســترس ادراک شــده ب ــادی نشــان داده ان زی
ــه  ــرادی ک ــرادی اف ــت دارد ]24، 23[.  اف ــاط مثب و اضطــراب ارتب
احساســات منفــی از قبیــل افســردگی و اضطــراب را تجربــه مــی 
ــی را  ــفتگی و نارضایت ــداوم آش ــت م ــرایط، حال ــارغ از ش ــد ف کنن

دارنــد ]25[. بنابرایــن، ممکــن اســت کــه بیشــتر روی جنبــه هــای 
منفــی خودشــان و جهــان اطــراف تمرکــز کننــد ]26[.  همچنیــن، 
از آنجایــی کــه عاطفــه منفــی مــی توانــد روی کنتــرل رفتــار افــراد 
تاثیــر گــذار باشــد، افســردگی و اضطــراب بــه عنــوان عوامــل خطر 
بــرای بســیاری از رفتارهــای مشــکل در نظــر گرفتــه مــی شــوند 
]27[. بــه عنــوان مثــال، هــم مطالعــات مقطعــی و هــم مطالعــات 
طولــی نشــان مــی دهنــد کــه افســردگی و اضطــراب بــا رفتارهای 
ــت و  ــه اینترن ــاد ب ــال اعتی ــه اخت ــادی از جمل ــیب زا و اعتی آس

ــاط دارد ]29،28[. ــمند ارتب ــن هوش ــتفاده آســیب زا ار تلف اس
ــتفاده  ــن اس ــه در تبیی ــری ک ــوی نظ ــک الگ ــن، ی ــر ای ــاوه ب ع
آســیب زا از تلفــن همــراه هوشــمند مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرد، 
ــان  ــه در آن هیج ــت، ک ــت اس ــتفاده از اینترن ــی اس ــه جبران نظری
منفــی بــه عنــوان یــک عامــل محــرک مفهــوم ســازی مــی شــود 
و مطــرح مــی کنــد کــه اســتفاده کننــدگان از وســایل ارتباطــی از 
قبیــل شــبکه هــای اجتماعــی، تلفــن همــراه و اینترنــت بــه عنوان 
ــی و  ــق منف ــا خل ــی در برخــورد ب ــه ای اجتناب ــرد مقابل ــک راهب ی
ــه مشــکات زندگــی واقعــی از  ــوط ب ــرار از اســترس هــای مرب ف
ایــن ابزارهــا اســتفاده مــی کننــد ]30[. بنابرایــن، منطقــی اســت 
ــه  ــت رابط ــن اس ــراب ممک ــردگی و اضط ــود افس ــرض ش ــه ف ک
ــن همــراه  ــن اســترس ادارک شــده و اســتفاده آســیب زا از تلف بی
را میانجــی گــری کنــد. در همیــن خصــوص، یافتــه هــای برخــی 
مطالعــات از ایــن فرضیــه حمایــت مــی کننــد. بــه عنــوان مثــال، 
افســردگی و اضطــراب رابطــه بیــن اســترس و رفتارهــای آســیب زا 
ماننــد اعتیــاد بــه مــواد، و اعتیــاد اینترنــت و اســتفاده آســیب زا از 
تلفــن هوشــمند را میانجــی گــری مــی کنــد ]33-31[. در مجمــوع 
ــتاری  ــه دانشــجویان پرس ــه در جامع ــدان مطالع ــه فق ــه ب ــا توج ب
ایرانــی و بــر اســاس نظریــه جبرانــی اســتفاده از اینترنــت در ایــن 
پژوهــش ســعی شــده اســت در قالــب یــک مــدل نقــش واســطه 
ــده  ــترس ادراک ش ــن اس ــه بی ــراب در رابط ای افســردگی و اضط
بــا اســتفاده آســیب زا از تلفــن همــراه بــه محــک آزمــون گذاشــته 
شــود تــا بــه رفــع خــاء پژوهشــی در جامعــه ایرانــی کمــک کنــد. 

روش کار
پژوهــش حاضــر توصیفــی از نــوع همبســتگی بــود کــه با اســتفاده 
از تحلیــل مســیر انجــام شــد. جامعــه آمــاری پژوهــش دانشــجویان 
پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســامی تهــران در ســال 
ــر  ــه ب ــم نمون ــن حج ــت تعیی ــود. جه ــی 1399-1398 ب تحصیل
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اســاس دیــدگاه  Kline  کــه عنــوان مــی کنــد در تحلیــل مســیر 
ــر  ــر 5 براب ــد حداقــل 2/5 و حداکث ــه مــورد قبــول بای حجــم نمون
ــش  ــد ]34[. در پژوه ــا باش ــه ه ــش نام ــای پرس ــه ه ــداد گوی تع
ــر  ــل 198 نف ــد حداق ــه بای ــوع 79 گوی ــا احتســاب مجم حاضــر ب
انتخــاب شــود کــه بــا بیــش بــرآورد 25 درصــد تعــداد 250 نفــر بــا 
اســتفاده از روش نمونــه گیــری در دســترس )بــر اســاس محدودیت 
هــای ســازمانی دسترســی بــه حجــم کامــل جامعــه مســیر نبــود( 
ــه  ــی انتخــاب شــد. مــاک هــای ورود ب ــه نهای ــوان نمون ــه عن ب
ــه  ــی2(  دامن ــع کارشناس ــل در مقط ــامل: 1( تحصی ــش ش پژوه
ســنی بیــن 18 تــا 25 ســال بــود و تنهــا مــاک خــروج از پژوهــش 
داشــتن ســابقه بیمــاری روانشــناختی خــاص )بنابــر خودگزارشــی 
دانشــجویان( بــود. بــرای جمــع آوری داده هــا از مقیــاس اســتفاده 
 ،)Cell- phone Over Use Scale( مفــرط از تلفــن همــراه
 ،)Beck Anxiety Inventory( ســیاهه اضطــراب بــک 
 ،)Perceived Stress Scale( مقیــاس اســترس ادراک شــده
 Beck Depression( و ســیاهه افســردگی بــک، ویرایــش دوم

Inventory-II( اســتفاده شــد.
ــاس توســط  ــن مقی ــراه: ای ــن هم ــرط از تلف ــتفاده مف ــاس اس مقی
 Jenaro, Flores, GomezVela & Gonzalez-Gil
در ســال 2007 بــر اســاس ده شــاخص روانشــناختی از راهنمایــی 
ــی طــرح شــده اســت  ــدی اختــاالت روان تشــخیص و طبقــه بن
ــاس  ــرده مقی ــت و خ ــوال اس ــامل 23 س ــاس ش ــن مقی ]35[. ای
نــدارد. نمــره گــذاری بــر روی یــک پیوســتار لیکــرت شــش درجــه 
ــی  ــر حاک ــره باالت ــب نم ــت و کس ــده اس ــم ش ــرت تنطی ای لیک
ــزار  ــازندگان اب ــت. س ــراه اس ــن هم ــکل زا از تلف ــتفاده مش از اس
ــرای  ــاخ را ب ــای کرونب ــه روش آلف ــاس ب ــی مقی ــانی درون همس
ــران  ــد ]35[. در ای ــرده ان ــزراش ک ــجویان 0/87 گ ــه از دانش نمون
روایــی ایــن مقیــاس در بیــن دانشــجویان توســط گل محمدیــان 
و یاســمی نــژاد )1390( تاییــد شــده اســت و همســانی درونــی بــا 
ــا 0/71 گــزارش شــده اســت  ــر ب ــی براب اســتفاده از روش بازآزمای
ــای  ــه روش آلف ــی ب ــزان پایای ــز می ــر نی ــش حاض ]36[. در پژوه

ــد. ــه دســت آم ــر 0/83 ب ــاخ براب کرونب
Beck & Steer   ســیاهه اضطــراب بــک: ایــن ســیاهه توســط
در ســال 1990 معرفــی شــد و در ســال 1998 مــورد بازنگــری قرار 
گرفــت و بــرای اســتفاده بالینگــران منتشــر شــد ]37[. ایــن آزمــون 
ــکیل  ــراب تش ــایع اضط ــم ش ــی عای ــت بررس ــاده جه از 21 م
شــده اســت و آزمودنــی براســاس مقیــاس 4 درجــه ای لیکــرت از 

صفر)بــدون عامــت( تــا 3 )عامــت شــدید( بــه ســؤال هــا پاســخ 
مــی دهــد. دامنــه نمــره کل بیــن صفــر تــا 63 اســت. در پژوهشــی 
Beck, Epstein, Brown & Steer  ضمــن تاییــد روایــی 
ــاخ را 0/92 و  ــا اســتفاده از آلفــای کرونب ــزار ب ــی اب همســانی درون
پایایــی آزمــون- بازآزمــون را 0/75 را گــزراش کــرده انــد ]38[. در 
ایــران نیــز کاویانــی و موســوی )1387( در اعتباریابــی ابــزار کــه در 
بیــن طبقــات ســنی مختلــف انجــام شــده بــود، روایــی و پایایــی 
آزمــون را تاییــد کردنــد ]39[. در پژوهــش حاضــر پایایــی ســیاهه 

بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ، 0/87 بــه دســت آمــد.
مقیــاس اســترس ادراک شــده: ایــن پرســش نامــه توســط 
Cohen, Kamarck & Mermelstein  در ســال 1983 
ــم  ــه بخواهی ــد ک ــی آی ــه کار م ــی ب ــت و زمان ــده اس ــاخته ش س
بدانیــم موقعیــت هــای زندگــی یــک فــرد تــا چــه انــدازه در نظــر 
ــت  ــه اس ــامل 14 گوی ــاس ش ــن مقی ــت ]14[. ای ــی زاس او تنیدگ
ــر اســاس طیــف لیکــرت 5 درجــه ای نمــره گــداری مــی  کــه ب
شــود. حداقــل نمــره در ایــن مقیــاس 14 و حداکثــر آن 70 اســت. 
ــروه  ــه گ ــاخ را در س ــای کرونب ــب آلف ــاس ضری ــازندگان مقی س
آزمودنــی هــا )دو گــروه دانشــجو و یــک گــروه نامتجانــس دیگــر(، 
بیــن 84/ تــا 86/ محاســبه کــرده انــد. آنهــا بــرای محاســبه روایــی 
ــای  ــا اندازه ه ــتگی آن را ب ــب همبس ــاس، ضری ــن مقی ــاک ای م
نشــانه شــناختی بیــن 52/ تــا 76/ محاســبه کــرده انــد. در پژوهش 
ــر اســاس ضریــب  ــاس ب ــی مقی ــد )1398( پایای زارعــی و فوالدون
ــا  ــر ب ــتار براب ــل پرس ــجویان متاه ــن دانش ــاخ در بی ــای کرونب آلف
0/91 گــزارش شــده اســت ]40[. در پژوهــش حاضــر نیــز پایایــی 
مقیــاس بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/88 بــه دســت 

آمــد.
ــتین  ــیاهه نخس ــن س ــش دوم:  ای ــک، ویرای ــیاهه افســردگی ب س
ــد  ــی ش ــکاران معرف ــط Beck  و هم ــال 1961 توس ــار در س ب
ــاده  ــون از 21 م ــن آزم ــد. ای ــر ش ــد نظ ــال 1971 تجدی و در س
جهــت بررســی نشــانگان مختلــف افســردگی تشــکیل شــده اســت 
و پاســخگویی بــه ســؤال هــا براســاس مقیــاس لیکــرت 4 درجه ای 
بــه صــورت صفــر )نشــانه ســامت روان( تــا ســه )نشــانه عمیــق 
بــودن افســردگی( انجــام مــی شــود. دامنــه نمــره کل بیــن صفــر 
 Beck, Steer & Brown تــا 63 اســت. در مطالعــه ای
ــن  ــا میانگی ــا 0/86 ب ــزار را  از 0/48 ت ــن اب ــی ای ــی بازآزمای پایای
0/86 گــزراش کــرده انــد ]41[. همچنیــن،  نتایــج فراتحلیــل بــرای 
تعییــن همســانی درونــی، دامنــه ی ایــن ضریــب را بیــن 0/73 تــا 
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0/92 و هبســتگی بیــن دو فــرم بازنگــری شــده و اصلــی را برابــر 
بــا 0/89 گــزراش کــرده اســت ]42[. در پژوهــش حاضــر  پایایــی 
ســیاهه بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ، 0/91 بــه دســت 

آمــد.
پژوهشــگر پــس از اخــذ مجوزهــای الزم جهــت اجــرای پرســش 
ــدا کــرد و   ــی حضــور پی نامــه هــا در دانشــکده پرســتاری و مامای
پــس از یــک گفتگــوی مقدماتــی جهــت بررســی ویژگــی هــای 
ــد  ــجویان واج ــای ورود،  از دانش ــاک ه ــناختی و م ــت ش جمعی
ــد. الزم  ــخ دهن ــواالت پاس ــه س ــه ب ــد ک ــت ش ــرایط درخواس ش
ــر درســی  ــه هــا در ســاعت غی ــه ذکــر اســت کــه پرســش نام ب
ــه شــکل خودگــزارش دهــی تکمیــل شــدند. پــس از اجــرای  و ب
پرســش نامــه هــا تعــداد 7 پرســش نامــه بــه علــت ناقــص بــودن 
بیــش از 25 درصــد پاســخ هــا از رونــد پژوهــش حــذف شــد و در 
نهایــت داده هــای مربــوط بــه 243 نفــر بــا اســتفاده آمــار توصیفــی 
)میانگیــن و انحــراف اســتاندارد( و آمــار اســتنباطی )ضریــب 
ــتراپ(  ــوت اس ــون ب ــیر و آزم ــل مس ــون، تحلی ــتگی پیرس همبس
ــرم  ــش از ن ــای پژوه ــل داده ه ــور  تحلی ــه منظ ــد. ب ــل ش تحلی
افــزار SPSS-23 و AMOS-21 اســتفاده شــد. الزم بــه ذکــر 
IR.IAU.TMU.( اســت کــه ایــن مطالعــه دارای کــد اخــاق
REC.1398.161.3( در کمیتــه اخــاق پژوهــش های زیســت 
پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســامی تهــران اســت. الزم 
ــودن  ــع ب ــم از مطل ــی اع ــات اخاق ــه ماحظ ــت ک ــر اس ــه ذک ب
ــار  ــه، مخت ــت آگاهان ــش، رضای ــد پژوه ــدگان از رون ــرکت کنن ش
ــه  ــش و محرمان ــروج از پژوه ــرای خ ــدگان ب ــرکت کنن ــودن ش ب
ــده  ــت ش ــدگان در پژوهــش رعای ــات شــرکت کنن ــدن اطاع مان

اســت.

یافته ها 
اطاعــات جمعیــت شــناختی گــروه مــورد مطالعــه نشــان داد کــه 
میانگیــن و انحــراف اســتاندارد ســن دانشــجویان بــه ترتیــب برابــر 
ــر  ــد( دخت ــر )73/3 درص ــداد 178 نف ــود. تع ــا 21/79 و 2/43 ب ب
ــر )29/6  ــن، 72 نف ــد. همچنی ــر )26/7( پســر بودن ــداد 65 نف و تع
ــر )36/7  ــال دوم، 89 نف ــر )22/6( س ــال اول، 55 نف ــد( س درص
ــارم  ــال چه ــد( س ــر )11/1 درص ــوم، و  27 نف ــال س ــد( س درص
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــدول 1( نش ــج )ج ــد. نتای ــی بودن کارشناس
میانگیــن و انحــراف اســتاندارد نمــرات آزمودنــی هــا در اســترس 
ادارک شــده )7/37± 41/85( و اســتفاده آسســیب زا از تلفــن 
ــرار دارد  ــط ق ــر از متوس ــطح باالت ــراه )9/49± 81/37( در س هم
و در نشــانگان افســردگی )4/18± 22/94( و نشــانگان اضطــراب 
)5/31± 27/62( در ســطح متوســط قــرار دارد. در خصــوص نرمــال 
بــودن توطیــع نمــرات، نتایــج نشــان مــی دهــد کــه کجــی توزیــع 
نمــره هــا در دامنــه )1 و 1-( و کشــیدگی در دامنــه )2 و 2-( قــرار 
دارد و  بــر اســاس ایــن آمــاره هــا نرمــال بــودن توزیع نمــرات تایید 
مــی شــود )جــدول 1(. همچنیــن، نتایــج نشــان مــی دهــد بیــن 
ــردگی )0/31- ــانگان افس ــده )r=-0/16(، نش ــترس ادارک ش اس
ــیب زا از  ــتفاده آس ــا اس ــراب )r=-0/26( ب ــانگان اضط =r(، و نش
تلفــن همــراه رابطــه منفــی وجــود دارد و تمــام روابــط در ســطح 
P>0/01 معنــادار هســتند )جــدول 1(. بــا توجــه بــه تأییــد ارتبــاط 
معنــادار بیــن متغیرهــا بــا یکدیگــر، امــکان بررســی نقــش واســطه 
ای نشــانگان افســردگی و اضطــراب در رابطــه بیــن اســترس ادراک 

شــده و اســتفاده آســیب زا از تلفــن همــراه فراهــم اســت.

جدول 1: میانگین، انحراف استاندارد، کجی، کشیدگی و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
)4()3()2()1(کشیدگیکجی انحراف استانداردمیانگینمتغیرها

41/857/370/5400/8091)1( استرس ادراک شده
1**1/0110/51-0/824-22/944/18)2( افسردگی
1**0/65**0/6080/42-0/357-27/625/31)3( اضطراب

1**0/26**0/31**81/379/490/9171/2810/16)4( استفاده آسیب زا از تلفن همراه

p>0/01 **

ــیر  ــل مس ــش ازتحلی ــدل پژوه ــی م ــور بررس ــه منظ ــه ب در ادام
اســتفاده شــد. پیــش از اجــرای ایــن آزمــون از برقــراری مفروضــه 
هــای اساســی آن )حجــم نمونــه، بهنجــاری توزیــع داده هــا، هــم 

خطــی چندگانــه( اطمینــان حاصــل شــد. )شــکل 2( مــدل پژوهش 
بــر اســاس ضرایــب اســتاندارد شــده )β( را نشــان مــی دهــد و در 

)جــدول2( شــاخص هــای بــرازش مــدل گــزارش شــده انــد.
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شکل 1: مدل نهایی و آزمون شده پژوهش

ــه  ــد ک ــان می ده ــدل نش ــرازش م ــای ب ــاخص ه ــی ش بررس
ــت  ــده از مطلوبی ــت آم ــه دس ــرازش ب ــاخص های ب ــی ش تمام
ــن )2007( در  ــدگاه کای ــق دی ــرا مطاب ــد، زی ــی برخوردارن باالی
ــدل،  ــرازش م ــه ب ــوط ب ــاخص های مرب ــن ش ــوص مهمتری خص
ــر از 3،  ــه آزادی  )CMIN/DF( کمت ــه درج ــی دو ب ــبت خ نس
ــرازش   ــی ب ــاخص نیکوی ــی  )CFI(، ش ــرازش تطبیق ــاخص ب ش

)GFI(، و شــاخص بــرازش هنجــار شــده  )NFI( بزرگتــر از 
0/90، شــاخص نیکویــی بــرازش تعدیــل شــده  )AGFI( بزرگتــر 
ــر  ــا  )RMSEA( کمت ــذور خط ــن مج ــه میانگی از 0/80 و ریش
ــه  ــذا، شــاخص های ب ــوب اســت. ل ــرازش مطل از 0/08 نشــانگر ب
ــی  ــدل مفهوم ــا م ــا ب ــه داده ه ــد ک ــان می دهن ــده نش ــت آم دس
مدنظــر پژوهــش بــرای روابــط متغیرهــای بــرازش دارد )جــدول 2(.

 جدول 2: برآورد شاخص های برازش مدل معادله ساختاری

شاخص
شاخصهای برازش مقتصدشاخصهای برازش تطبیقیشاخصهای برازش مطلق

GFIAGFICFINFICMIN/DFRMSEA

0/920/860/940/912/930/04مقادیر الگو
کمتر از 0/08کمتر از 3بیشتر از 0/90بیشتر از 0/90بیشتر از 0/80بیشتر از 0/90دامنه پذیرش

نتایــج نشــان مــی دهــد کــه اثــر مســتقیم اســترس ادراک شــده 
ــردگی )C.R=8/57 ،ß=0/43 و P>0/001( و  ــانگان افس ــر نش ب
نشــانگان اضطــراب )C.R=6/93 ،ß=0/32 و P>0/001( مثبــت 
 ،ß=0/11( معنــادار اســت. اثــر مســقیم اســترس ادراک شــده
افســردگی  اثــر مســقیم نشــانگان   ،)P>0/01 و C.R=1/92
ــانگان  ــتقیم نش ــر مس )C.R=5/80 ،ß=0/23 و P>0/001(، و اث
اســتفاده  بــر   )P>0/001 و  C.R=3/71 ،ß=0/17( اضطــراب 

آســیب زا از تلفــن همــراه مثبــت معنــادار اســت )جــدول3(. 
همچنیــن، شــاخص واریانــس تبییــن شــده )R2( در مــدل بــرازش 
شــده )شــکل2( نشــان مــی دهــد کــه ســه متغیــر اســترس ادارک 
شــده، نشــانگان افســردگی و اضطــراب در مجمــوع توانایــی تبییــن 
26 درصــد از واریانــس اســتفاده آســیب زا از تلفــن همــراه را دارنــد 

ــکل 1(. )ش

 جدول 3: نتایج مربوط به اثرات مستقیم
سطح معناداری )P(نسبت بحرانی  CR(خطای استاندارد )SE(برآورد استاندارد )β(مسیرهای مستقیم

0/4320/0238/5730/001استرس ادراک شده بر نشانگان افسردگی
0/3210/0516/9270/001استرس ادراک شده بر نشانگان اضطراب

0/1130/0321/9250/006استرس ادراک شده بر استفاده آسیب زا از تلفن همراه
0/2340/0155/8020/001نشانگان افسردگی بر استفاده آسیب زا از تلفن همراه
0/1720/0713/7160/001نشانگان اضطراب بر استفاده آسیب زا از تلفن همراه
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در ادامــه جهــت بررســی اثرهــای غیــر مســتقیم از آزمــون بــوت 
ــانگان  ــه نش ــد ک ــی ده ــان م ــج نش ــد. نتای ــتفاده ش ــتراپ اس اس
افســردگی در رابطــه بیــن اســترس ادراک شــده بــا اســتفاده آســیب 
زا از تلفــن نقــش واســطه ای دارد )ß=0/10( و حــد پاییــن فاصلــه 
اطمینــان 0/07 و حــد بــاالی آن 0/14 اســت کــه صفــر بیــرون از 
ایــن فاصلــه قــرار دارد و  ایــن رابطــه در ســطح  p>0/01 معنــادار 

ــترس  ــن اس ــه بی ــراب در رابط ــانگان اضط ــن، نش ــت. همچنی اس
ادراک شــده بــا اســتفاده آســیب زا از تلفــن نقــش واســطه ای دارد 
)ß=0/06( و حــد پاییــن فاصلــه اطمینــان 0/02 و حــد بــاالی آن 
ــن  ــرار دارد و ای ــه ق ــن فاصل ــرون از ای ــر بی ــه صف 0/10 اســت ک

رابطــه در ســطح  p>0/05 معنــادار اســت )جــدول 4(.

جدول 4: نتایج مربوط به اثرات غیر مستقیم استرس ادراک شده بر استفاده آسیب زا از تلفن همراه

حد  باالحد  پایینخطای استاندارد سوگیریمقدار )β(مسیرهای غیرمستقیم

استرس ادراک شده بر استفاده آسیب زا از تلفن همراه از طریق 
0/10100/00310/04210/07310/1420نشانگان افسردگی

استرس ادراک شده بر استفاده آسیب زا از تلفن همراه از طریق 
0/05520/00270/02300/02610/1032نشانگان اضطراب

بحث
ــا هــدف بررســی نقــش واســطه ای نشــانگان  پژوهــش حاضــر ب
ــده و  ــترس ادراک ش ــن اس ــه بی ــراب در رابط ــردگی و اضط افس
ــج نشــان داد  ــرا انجــام شــد. نتای ــن هم اســتفاده آســیب زا از تلف
کــه اســترس ادراک شــده بــر اســتفاده آســیب زا از تلفــن همــراه 
اثــر مثبــت مســتقیم دارد. نتایــج ایــن بخــش از پژوهــش بــا نتایــج 
مطالعــات قبلــی ]20،18،13[ کــه نشــان مــی دهنــد اســترس های 
متنــوع زندگــی دانشــگاهی ماننــد شکســت تحصیلــی و جدایــی از 
اعضــای خانــواده بــا اســتفاده آســیب زا از تلفــن همــراه و فراوانــی 
مراجعــه بــه شــبکه هــای اجتماعــی همــراه اســت، همســو اســت. 
ــی  ــان م ــز بی ــکاران )2017( نی ــتا  Chen و هم ــن راس در همی
کننــد کــه برخــی از دانشــجویان بــرای غلبــه کــردن بــر اســترس 
ــورد  ــان برخ ــا مشکاتش ــه ب ــت منفعان ــن اس ــی ممک تحصیل
ــمند  ــای هوش ــن ه ــا تلف ــادی ب ــان زی ــدن زم ــا گذارن ــد و ب کنن
ــن  ــد ]16[. در تبیی ــان دوری کنن ــترس آورش ــائل اس ــود از مس خ
ایــن یافتــه مــی تــوان بیــان داشــت کــه مواجهــه بــا اســترس بــا 
تغییــرات عصبــی در سیســتم پاســخ بــه اســترس همــراه اســت و 
باعــث بدکارکــردي در حــوزه هــاي شــناختی، عاطفــی و رفتــاري 
ــري  ــد آســیب پذی ــی توان ــوارد م ــن م ــه نتیجــه ای ــود ک ــی ش م
ــن  ــت ]22[. از ای ــر اس ــر خط ــای پ ــی رفتاره ــر برخ ــاال در براب ب
ــی  ــت اجتماع ــن در موقعی ــرار گرفت ــت ق ــه عل رو،  دانشــجویان ب
متنــوع و داشــتن تجاربــی ماننــد اســترس تحصیلــی، دور شــدن از 
خانــه، احســاس تنهایــی و تغییــر زیــاد در روابــط دوســتانه ممکــن 
اســت اســترس بیشــتري را دریافــت کننــد ]15[، و ایــن احتمــال 
ــه  وجــود دارد کــه اســتفاده آســیب زا از تلفــن همــراه واکنشــی ب
اســترس ادراک شــده ناشــی از ایــن مشــکات فــردی، تحصیلــی 
و اجتماعــی باشــد. در نهایــت اینکــه، مطابــق دیــدگاه  Elhai و 

ــدل  ــه دو م ــرد ک ــرح ک ــوان مط ــی ت Contractor )2018( م
ــا  ــرادي ب ــه اف ــود دارد. اول اینک ــه وج ــن یافت ــن ای ــراي تبیی ب
اســتعداد )آمادگــی پذیــري ارثــی( آشــفتگی هــای روانشــناختی از 
قبیــل اســترس ممکــن اســت اســتفاده از اینترنــت و تلفــن همــراه 
را بــه عنــوان یــک منبــع اســترس تجربــه کننــد ]17[؛ دوم ســطوح 
بــاالي اســترس مرتبــط بــا زندگــی واقعــی مــی توانــد بــه اعتیــاد 
اینترنــت و اســتفاده آســیب زا از تلفــن همــراه منجــر شــود ]16[. 
حضــور در شــبکه ای اجتماعــی مــی توانــد بــه رشــد یــک خــود 
مجــازي کمــک کنــد کــه منجــر بــه تــرک دنیــاي واقعــی شــود. از 
اینــرو، گرایــش بــه اســتفاده مفــرط از تلفــن همــراه بــرای پرداختن 
بــه فعالیــت هــای آنایــن و حضــور در شــبکه هــای اجتماعــی را 
ــترس ادراک  ــه اس ــخ ب ــردي در پاس ــوان راهب ــه عن ــوان ب ــی ت م

شــده تفســیر کــرد ]17[.
ــج نشــان داد کــه اســترس ادراک  در بخــش دیگــر پژوهــش نتای
ــتفاده  ــر اس ــراب ب ــردگی و اضط ــانگان افس ــق نش ــده از طری ش
ــن  ــتقیم دارد. ای ــر مس ــت غی ــر مثب ــراه اث ــن هم ــیب زا از تلف آس
اثــر غیــر مســتقیم حاکــی از آن اســت کــه اســترس ادراک شــده 
بــا ایجــاد نشــانگان افســردگی و اضطــراب در شــرایط مــی توانــد 
منجــر بــه افزایــش بیشــتر اســتفاده آســیب زا از تلفــن همراه شــود. 
ــی ]32،  ــات قبل ــج مطالع ــا نتای ــن بخــش از پژوهــش ب ــج ای نتای
ــا پژوهــش حاضــر  29[ همســو اســت. همچنیــن، در همســویی ب
Plante و همــکاران )2018( بیــان مــی کننــد دانشــجویانی کــه 
نشــانگان اضطــراب باالیــی دارنــد و از بازیهــای اینترنــی بــه عنوان 
ــد، نشــانگان  ــره مــی برن ــار اســترس خــود به ــرای مه ــزاری ب اب
ــد  ــراه را بیشــتر نشــان مــی دهن ــن هم اســتفاده آســیب زا از تلف
]21[. در تبییــن ایــن یافتــه مــی تــوان بــر اســاس فرضیــه خــود 
درمانــی بیــان کــرد افــرادی کــه بــه دلیــل اســترس هــای روزمــره 
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در ابعــاد مختلــف زندگــی خــود  از آشــفتگی هــای روانشــناختی بــه 
ــل  ــد تمای ــی برن ــج م ــد نشــانگان افســردگی و اضطــراب رن مانن
زیــادی بــه اســتفاده از روش هــای خودتســکینی از قبیــل تعامــل با 
تلفــن همــراه بــه عنــوان یــک درمــان موقــت دارنــد و بــه محــض 
اینکــه مــی تواننــد از طریــق ایــن تعامــل بــا تلفــن همراه تســکین 
بیاینــد بــه اســتفاده از تلفــن همــراه بــه عنــوان یــک راهبــرد موثــر 
روی مــی آورنــد کــه مــی توانــد بــه طــور خــودکار اســتفاده آســیب 
ــن، در  ــود ]33[. همچنی ــث ش ــراه را باع ــن هم ــرط از تلف زا و مف
تبییــن ایــن یافتــه بــر اســاس نظریــه جبرانــی اســتفاده از اینترنــت 
ــه  ــراب ب ــردگی و اضط ــه افس ــت ک ــان داش ــوان بی ــی ت ]30[ م
عنــوان هیجــان هــای منفــی باعــث مــی شــوند کــه افــراد بــرای 
اجتنــاب از آنهــا دســت بــه راهبردهــای مقابلــه ای بزننــد و در ایــن 
خصــوص مطابــق بــا مطالعــه Kelley  و  Gruber )2010( کــه 
عنــوان مــی کننــد افســردگی و اضطــراب بــا رفتارهــای آســیب زا  
در ارتبــاط هســتند ]28[، ممکــن اســت ایــن افــراد  بــا نشــانگان 
افســردگی و اضطــراب اســتفاده مفــرط و آســیب زا از تلفــن همــراه 
ــان  ــکین دادن هیج ــرای تس ــه ای ب ــی مقابل ــوان روش ــه عن را ب
 Heinen ،ــن ــد. همچنی ــرار دهن ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــای منف ه
و همــکاران )2017( مطــرح مــی کننــد کــه اســترس مــی توانــد 
محــرک ایجــاد نشــانگان افســردگی و اضطــراب باشــد و افــرادی 
کــه عواطــف منفــی از قبیــل افســردگی و اضطــراب را تجربــه مــی 
ــد و  ــی را دارن ــت آشــفتگی و نارضایت ــات حال ــد در بیشــتر اوق کنن
بدلیــل اینکــه عاطفــه منفــی مــی توانــد در خودکنترلی افــراد نقش 
داشــته باشــد، افســردگی و اضطــراب بــه مــرور زمــان باعــث مــی 
شــود کــه خودکنترلــی کاهــش یابــد و آنهــا در مواجهــه با اســترس 
هــای ناشــی از دانشــگاه و ســایر حــوزه هــای زندگــی بــه دلیــل 
ناتوانــی در تعدیــل احساســات و شــناخت هــای خــود بــه برخــی 
رفتارهــای آســیب زا از جملــه مصــرف مــواد و مخصوصــا اســتفاده 

آســیب زا از تلفــن همــراه دســت بزننــد ]24[.
ــه  ــد ک ــکاران )2017( معتقدن ــه، Chen و  هم ــت اینک در نهای
ــکات  ــه مش ــر ب ــد منج ــی توان ــی م ــترس زا در زندگ ــع اس وقای
هیجانــی از جملــه افســردگی و اضطــراب شــود. بســیاری از 
دانشــجویان اســترس زاهــای چندگانــه ای از جملــه تــاش بــرای 
اســتقال، مشــکات بــا هــم اتاقــی هــا یــا دوســتان، نگرانــی در 
مــورد روابــط دوســتانه و نگرانــی در مــورد نمــرات را تجربــه مــی 
کننــد. هنگامــی کــه دانشــجویان نتواننــد بــه خوبــی ایــن اســترس 
زاهــا را اداره کننــد، ممکــن اســت احساســات منفــی ماننــد تنهایی، 
ــد ]16[. در  ــه کنن ــی بیــش از حــد را تجرب ــودن و نگران ــی ب عصب
ایــن شــرایط، دانشــجویان ممکــن اســت اســتفاده بیــش از حــد از 

ــا خلــق  تلفــن همــراه را بــه عنــوان روشــی بــرای کنــار آمــدن ب
ــش  ــن پژوه ــد ]12[.  ای ــاب کنن ــترس انتخ ــی از اس ــی ناش منف
ماننــد پژوهــش هــای دیگــر بــا محدودیــت هایــي رو بــه رو بــوده 
ــه آنهــا توجــه شــود. ایــن پژوهــش در قلمــرو  ــد ب اســت کــه بای
ــامی  ــکی آزاد اس ــوم پزش ــگاه عل ــتاری دانش ــجویان پرس دانش
ــد  ــن رو بای ــده اســت، از ای ــران و در ســال 1398 انجــام گردی ته
در تعمیــم نتایــج بــه ســایر دانشــجویان در مقاطــع دیگــر تحصیلی 
ــود  ــی ش ــنهاد م ــذا پیش ــود. ل ــاط ش ــا احتی ــگاه ه ــایر دانش و س
ــا  پژوهــش هــای مشــابه در مقاطــع و دانشــگاه هــای متفــاوت ب
پژوهــش حاضــر انجــام شــود و بــا مقایســه نتایــج بــا نتایــج ایــن 
پژوهــش درک مناســب تــری از پیشــایندهای اســتفاده آســیب زا 
ــک  ــه حاضــر ی ــن، مطالع ــراه حاصــل شــود. همچنی ــن هم از تلف
ــا اســتفاده از  ــذا پیشــنهاد مــی شــود کــه ب ــود ل طــرح مقطعــی ب
مطالعــات طولــی و همچنیــن رویکردهــای کیفــی در زمینــه ایــن 
متغیرهــا مطالعــات انجــام شــود کــه بــه درک کاملتــر ایــن متغیرها 

بیافزایــد. 

نتیجه گیری
نتایــج نشــان داد کــه اســترس ادراک شــده یــک عامــل خطــر در 
افزایــش نشــانگان افســردگی و اضطراب در دانشــجویان پرســتاری 
اســت و از طریــق ایــن نشــانگان مــی توانــد اســتفاده آســیب زا از 
تلفــن همــراه را پیــش بینــی کنــد. لــذا، مــی تــوان مطــرح کــرد 
دانشــجویانی کــه اســتفاده آســیب زا و مفــرط از تلفــن همراه نشــان 
مــی دهنــد، بایــد بر اســاس ســطح اســترس و نشــانگان افســردگی 
و اضطــراب بــا دقــت مــورد بررســی قــرار گیرنــد. در نهایــت اینکه، 
ــز  ــن مراک ــجویان و متخصصی ــرای دانش ــه ب ــن مطالع ــج ای نتای
مشــاوره دانشــجویی چندیــن پیشــنهاد کاربــردی دارد. ابتــدا اینکــه 
ــن مراکــز مشــاوره مــی  ــان داشــت کــه متخصصی ــوان بی مــی ت
ــش  ــا کاه ــاوره ای ب ــات مش ــوزش و مداخ ــق آم ــد از طری توانن
ــف  ــترهای مختل ــی از اس ــراب ناش ــردگی و اضط ــانگان افس نش
ــن نشــانگان   ــا ای ــد ت ــه دانشــجویان کمــک کنن ــل ب دوان تحصی
را مدیریــت کننــد و کمتــر بــه ســمت رفتارهــای ناســالم از قبیــل 
اســتفاده آســیب زا از تلفــن همــراه تمایل داشــته باشــند. دوم اینکه، 
ــه دانشــجویان پیشــنهاد داده مــی شــود کــه  ــر اســاس نتایــج ب ب
جهــت پیشــگیری از افســردگی و اضطــراب و در نتیجــه وابســتگی 
شــدید بــه تلفــن همــراه تــاش کننــد کــه حضــور در دوره هــای 

آموزشــی مدیریــت اســترس را در برنامــه خــود داشــته باشــند.
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سپاسگزاری
مقالــه حاضــر برگرفتــه از پژوهــش مصــوب در شــورای تخصصــی 
ــورخ  ــران م ــامی ته ــکی آزاد اس ــوم پزش ــگاه عل ــش دانش پژوه
IR.IAU.TMU. شــماره  اخــاق  کــد  بــه   1398/8/16

REC.1398.161.3 مــی باشــد. پژوهشــگر بــر خــود الزم مــی 
دانــد کــه از اســاتید و مســئولین محتــرم بخــش آمــوزش دانشــگاه 

علــوم پزشــکی آزاد اســامی تهــران و تمامی دانشــجویان شــرکت 
کننــده در مطالعــه کمــال تشــکر و قدردانــی را داشــته باشــد.
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