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Abstract
In recent years, smartphones addiction has become a relatively common
phenomenon among adolescent users. The objective of this study was to
investigate the role of smartphone addiction in the mental health of
adolescent girls and boys. This study was performed by a causalcomparative research method. The statistical population of this study was all
second-grade high school students in the Mahdishahr city of Semnan. In this
study, 211 students, were selected by cluster sampling from the research
population. The measurement tool included the smartphone addiction
inventory-short form (SPAI-SF). This tool was used to screen addicted
people from non-addicts. The subjects' mental health level was assessed
using the General Health Questionnaire (G.H.Q). Data were analyzed using
factorial MANOVA. The results indicated non-significance of interactive
effect and significance of the main effects of two variables of smartphone
addiction and gender on student mental health. The general score of mental
health and physical symptoms, anxiety, and depression was lower among
smartphone-addicted students than that of normal students. It was also found
that the general score of mental health and physical symptoms and anxiety of
female students was lower than that of male students. This result shows the
harmful effects of smartphone addiction on reducing the physical and
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psychological health of adolescent users. Therefore, taking action to prevent
smartphone addiction can prevent further physical and psychological harm to
users.
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Mental Health, Adolescence, Gender.
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فصلنامه


اعتیاد به گوشیهای هوشمند و نقش آن در سالمت روانی
کاربران نوجوان
محمدآقادالورپور

سارانیکمنش



سمنان ،ایران
گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه سمنان،
سمنان ،ایران
گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان ،دانشگاه علوم
پزشکی ایران ،تهران ،ایران

دهاي نسبتاًرايج دربین کاربراننوجوانتبديل شده
یهاي هوشمندبهپدي 
درسالهاي اخیر ،اعتیاد بهگوش 

یهايهوشمنددرسالمتروانیدخترانو
است.هدفازانجامپژوهشحاضربررسینقشاعتیادبهگوش 
سهايبود.جامعهآماريپژوهش
پسراننوجوانبود.طرحپژوهشحاضرازنوعپژوهشهايمقطعیـمقاي 

یداد .تعداد  122نفر
دانشآموزان متوسطه دوم شهرستان مهدي شهر سمنان تشکیل م 
حاضر را تمامی  
خوشهايتصادفیازاينجامعهانتخابشدند.ابزارسنجششاملفرمکوتاه

وزبهروشنمونهگیري

دانشآم

یها نیز بااستفادهازپرسشنامه12
هوشمندازافرادغیرمعتاد بهآناستفادهشد.سطحسالمتروانی آزمودن 
سؤالی سالمت عمومی ( )G.H.Qمورد سنجش قرار گرفت .با استفاده از تحلیل واريانس چندمتغیرة
دادهها مورد تحلیل قرار گرفت .نتايج بیانگر معنادار نبودن اثر تعاملی و در مقابل ،معناداري اثر
عاملی  ،
چنانکهنمرهکلی
کاربرانبود.آن 

مستقلدومتغیر اعتیاد بهگوشی هوشمندوجنسیت برسالمتروانی 

ISSN: 2538-2209

ابزاربهمنظورغربالگري افرادمعتادبهگوشی

پرسشنامهاعتیاد بهگوشی هوشمند()SPAI-SFبود.ازاين 

تاریخ پذیرش9911/99/96 :

چکیده

تاریخ ارسال9911/62/62 :

احمدآرامدهنه



 

روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه سمنان،

نترازکاربران
سالمتروانیوعالئمجسمانی،اضطرابوافسردگیکاربرانمعتادبهگوشیهوشمند،پايی 
نشاندهندهاثراتزيانبار اعتیاد بهگوشی هوشمنددرکاهشسالمتجسمانی و
ازپسراناست.اين نتیجه  
نويسندهمسئول mdelavarpour@semnan.ac.ir:

eISSN: 2476-

نتر
عادي بود.همچنین مشخصشدکهنمرهکلی سالمتروانی وعالئمجسمانی واضطرابدخترانپايی 
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یهاي هوشمند
روانشناختی کاربران نوجوان است .بنابراين اقدام در جهت پیشگیري از اعتیاد به گوش 
یتواند،مانعبروزآسیبجسمانیوروانیبیشتردرکاربرانشود .
م 

کلیدواژهها :اعتیاد به گوشی هوشمند ،فناوریهای ارتباطی ،سالمت روانی ،نوجوان ،جنسیت .

یهايهوشمندونقشآندر...؛دالورپوروهمکاران|603
اعتیادبهگوش 

مقدمه
آنچنانچشمگیراستکه
سرعتفراگیرشدنفناوريهاينوينارتباطی 

دردنیايمعاصر،
اند.گوشی هوشمند،2يکیاز


احاطهکرده
همهجانبه 
بهطور  
محیطروانیواجتماعیمارا 
محبوبترينانواعفناوريهاينوينمحسوبمیشودکهوجهمشخصه آنايناستکه

امکاناتی فراتر از يک تلفن همراه ساده را در اختیار کاربران قرار میدهد .اين قبیل
هاعالوهبرمجهزبودنبهدوربینیبرايعکاسیوفیلمبرداري،دردسترسقراردادن

گوشی
هاي آنالين و آفالين و نیز قابلیت انجام محاسبات پیچیده و خريدهاي اينترنتی،
بازي 

هزارانبرنامهکاربرديديگررانظیروبگردي،فناوري وايفاي،1شبکههاياجتماعی و

برنامههاي کاربردي نسل سوم 3و غیره را نیز از طريق اينترنت در اختیار کاربران خود

میگذارند ( .)Enez Darcin & et al; 2016چنین ويژگیهايی ،قابلیت و جذابیت

تلفنهاي همراه را بهشدت افزايش داده است ،آنچنان که به گزارش سايت بازاريابی

تعدادکاربرانگوشیهايهوشمنددرسرتاسرجهان

الکترونیکی(،)E-Marketer; 2016
میلیاردنفرمی باشند.درکشورمانیزاگرچههنوزآمارهايرسمیدرموردتعداد

بالغبر  1

عملآمده حاکیاز
به 
کاربرانگوشهاي هوشمندوجودندارد،امابرآوردهايغیررسمی  

،همانقدر

بالغبر04میلیونکاربرگوشیهوشمنددرکشوراست.اينمیزانازشیوع
وجود 
بهرغم نکات
نگرانکننده نیز هست ،چراکه  

که میتواند انعکاسی از تسهیل امور باشد ،
شازحدومداوم
مشخصشدهاستکهاستفادهبی 

مثبتذکرشدهبرايگوشیهايهوشمند،

از اين ابزارها میتواند مشکالت و پیامدهاي جسمانی وخیمی نظیر مشکالت اسکلتی و
عضالنی(مثلکمردردوگردندرد واختاللدرعملکردانگشتان)،تغییروضعجمجمه،

بروزمشکالتعصبی،ضعفبینايیوحتّیتومورمغزي،ايجادکند( ;kim & kim: 2015

 .)Kee, Byun, Jung, & Choi; 2016عالوه بر مشکالت جسمانی ،پیامدهاي منفی
روانشناختی نیز براي اين فناوري گزارش شده است .مواردي مثل افسردگی ،اضطراب
( Rozgonjuk, Levine, Hall & Elhai: 2018; Matar Boumosleh & Jaalouk:
1. Smartphone
2. Wi-Fi
3. 3rd-party app
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،)2017; Demirci, Akgönül, & Akpinar: 2015استرستکنولوژي(دهقانان،احمدي
)ازجملةاينپیامدهامیباشد .

وعلیزاده2330،
البتهاينپیامدهايمرتبطباسالمت،متوجهتمامیکاربراننیستواحتماالًبخشیاز
شوند.يکیازوجوهیکهمیتوانددراينزمینهمورد

کاربرانباچنینمشکالتیمواجه 
می

مالحظه قرارگیرد،استفادهافراطیواجبارگونهازگوشیهايهوشمنداستکهامروزه
منجربهمعرفیوشناسايیاختاللیبهنام«اعتیادبهگوشیهوشمند»2شدهاست.اعتیادبه
گوشیهوشمنديکیازانواعاعتیادهايغیردارويی( Matar Boumosleh & Jaalouk:

 )2017و شکلی از اعتیاد به اينترنت است ( )Jin Jeong, Suh, & Gweon: 2019و
بهعنوانرفتارياعتیاديدرنظرگرفتهمیشود.هرچندايننوعاعتیاداولینباردرارتباطبا
کاربران اينترنت و تلفنهاي همراه معمولی مورد توجه قرار گرفته است و بالطبع عمده
بهنظرمیرسدکهباتوجهبهقابلیتهاي

پیشینهمتمرکزبرايننوعتلفنهمراهاست،اما 
هموارهدردسترسگوشیهايهوشمندوشرايطمساعدترايننوعفناوري برايدلبستگی

هايهوشمندمتفاوتازسايرگوشیهاوابزارهاي

افرادبهآنها،ماهیتاعتیادبهگوشی

متصل به شبکه اينترنتی است .در تأيید اين موضوع ،مطالعه کو ،ين ،چن ،چن و ين1
() 1442مشخصکردکهدامنهسنیافرادمعتادبهگوشیهوشمندنسبتاًوسیعاستواکثر
افراد اين گروه را خانمها تشکیل می دهند .اين در حالی است که در مورد اعتیاد به
اينترنت ،مواردي مثل قرار داشتن در سن دانشجويی و جنسیت مذکر ،بهعنوان عوامل
خطرزايشیوعاعتیادبهاينترنتشناختهشدهاست.بروزاينپديدهآسیبزا،مخصوصاًدر
بین کاربران و دانشآموزانی نوجوانی که به جهت ويژگیهايی مثل ،کنجکاوي،
عالقهمندي  به ابزارهايفناورانه وهمچنینتالش براي برقراري روابطو
جستجوگري و 
یهاي هوشمنددارند،بسیارمحتمل
تعامالتجديد،بیشتريناستفادهودرگیريراباگوش 
بهجهتويژگیهايمثلنوسانهايخلقیو

است.خصوصاًاينکهافراددرايندورهسنی،
بهايمذکورقرارگیرند.افزونبه
ناپايداريهايهويتیبیشتراحتمالدارددرمعرضآسی 

1. Smartphone Addiction
2. Ko, Yen, Chen, Chen, & Yen

یهايهوشمندونقشآندر...؛دالورپوروهمکاران|600
اعتیادبهگوش 

راين ،برخی عالئم اعتیاد به گوشی هوشمند متفاوت از عالئم اعتیاد به اينترنت و
گوشیهايغیرهوشمنداست(.)Lin & et al: 2014کیم،لی،لی،ناموچانگ)1420( 2
عبارتاند ازاختاللدر

چهارعالمتاعتیادبهگوشیهايهوشمندراشناسايیکردندکه

1
،جهتگیريزندگیمجازي،3نشانههايترک 0وتحمل.2لین،پان،لین

عملکردسازشی

وچن()1422نیزعالئمرفتاراجباري،آسیبعملکردي،تحملوترکرابهعنوانعالئم
اصلیاعتیادبهگوشیهوشمندمعرفیکردهاند.البتهبايدتوجهداشتکهعالئممذکور

برآمده از رفتارهاي اعتیادي خاصی نظیر احساس سردرگمی و تنهايی در نبود گوشی،
چککردنمداومودرعینحالغیرضروريگوشی(دهقانانوهمکاران،)2330،دوري
کردنازجمعووقتگذرانیوکارکردنطوالنیمدتباگوشیوچککردنگوشی
بهعنوان اولینکارهنگامبیدارشدنوآخرينکارپیشازخوابیدناست( & Oulasvirta

 .)Rattenbury & Ma & Raita: 2012

مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته
مشکلزا از گوشی

به لحاظ نظري ،اعتیاد به گوشی هوشمند ،بهعنوان نوعی استفاده 
یشود (.)Sun, Liu, & Yu, 2019البتهگاهی ايندويکساندر
هوشمند2درنظرگرفتهم 
بهمنظور
چنانکه اصطالح «استفاده مشکلزا از گوشی هوشمند»  
نظر گرفته میشوند ،آن 
توصیف شکست مکرر در کنترل رفتار اعتیادآور به کار میرود که منجر به اختالل
گونهايکهمعیارهاياعتیادرفتاريرامطابقباپیشنهادو
،به 
عملکرديياپريشانیمیشود 

همکارانش برآورده میکند ( .)Kardefelt-Winther, 2014مزيت نظري و پژوهشی
استفادهمشکلزاازگوشیهوشمند»،کمکبهتبییناعتیادبهگوشی

استفادهازچارچوب«
دستگاهها است.برايناساس،

زههاي استفادهازاين
هوشمنددرچارچوبشناسايیانگی 
1. Lee, Nam, Chung
2. disturbance of adaptive functions
3. virtual life orientation
4. withdrawal. .
5. tolerance.
)6. problematic smartphone use (PSU
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مثلافزايشبهرهوري(مثالًباکمکياديارهاوابزارهايبرنامهريزيزمانی)،

زههايی 
انگی 
شبکههاي اجتماعی ،آرمیدگی
جستجوي اطالعات (مثالً جستجوي وب و مرور اخبار)  ،
يهايمالی(باانجامدادوستد)و
(مثالًباموسیقی)،سرگرمی(مثالًفیلم)،جبرانکموکسر 
بهبودوضعیتشخصی(.)Elhai, & Contractor, 2018عالوهبراين،عواملديگرينیز
میگذارند،ازجملهادراکارزشوکیفیتاين
برپذيرشواستفادهازتلفنهوشمندتأثیر 
ابزارها که ابعادي مثل :عملکرد /سیستم ،استفاده و دسترسی ،محتوا ،خدمات و تجربه
یشود ( .)Shin, 2015البته ،عالوه بر شناسايی
استفاده از گوشی هوشمند را شامل م 
زهها برخی تالش کردهاند که با بهرهگیري از نظريههاي موجود در حوزه ارتباطات
انگی 
یهوشمندبپردازند .
جمعی،بهتبییناعتیادبهگوش 
زههاي استفاده
نظريهکاربردهاوکامرواسازيها»2کههدفشتبیینانگی 

براينمونه«
،بهمنظورتبییناستفادهازويژگیهايخاصگوشیهايهوشمند
ازرسانههايجمعیاست 
یشود که
مورد اقتباس قرار گرفته است ( .)Wei & Lu, 2014در اين نظريه فرض م 
یدهدکهنیازهايعاطفیخاصیداشتهباشند
تفاوتهايافراد،آنانرابهاينسمتسوقم 
دراستفادهازرسانههايجمعی

کهبايدارضاشوند وچنیننیازهايیبرانتخابهاي آنها
زمینهاي مانند جنسیت و همچنین ساختارهاي
هاي  
میگذارد .نقش ويژگی 
تأثیر  
ماللتپذيري و فعالسازي رفتاري در مطالعاتی که با

روانشناختی مانند عاطفه منفی ،
استفاده از اين نظريه به تبیین افزايش استفاده از گوشیهاي هوشمند پرداختهاند ،مورد
تقرار دادهاند ( .)Elhai, Vasquez, Lustgarten, Levine, & Hall, 2018نظريه
حماي 
ديگريکهدراينزمینهمیتوانمعرفیکرد«،نظريهاستفادهجبرانیازاينترنت»1است.اين
بیانمیکندکهافراد

تلقیمیشود،

کاربردهاوکامرواسازيها»،

نظريهکهامتدادنظريه«
سعی میکنند با استفاده (يا استفاده افراطی) از فناوري ،هیجانات منفی خود را کاهش
دهند؛ بنابرايندرنظريه«استفاده جبرانیازاينترنت» ،هیجانمنفی(يکمتغیرمربوط به
تفاوتهايفردي)میتوانبهعنوانپیشاينداستفادهازفناوري (مثلگوشیهوشمند)تلقی
)1. Uses and Gratifications Theory (UGT
)2. Compensatory Internet Use Theory (CIUT

یهايهوشمندونقشآندر...؛دالورپوروهمکاران|606
اعتیادبهگوش 

شازحدازفناوريبهعنوانرفتارجبرانیباهدفتنظیم
شودوبنابراينافزايشيااستفادهبی 
هیجانات منفی در نظر گرفته میشود .در اين راستا مطالعاتی وجود دارد که از کاربرد
کردهاند
نظريه در تبیین استفاده مشکلزا و اعتیاد به گوشیهاي هوشمند استفاده  
یتوان استنتاج کرد که اين دو
( .)Zhitomirsky-Geffet & Blau, 2016درمجموع م 
شازحد
نظريهآسیبروانیرامیتوان بهعنوانبرانگیزانندهافزايشاستفاده ويااستفادهبی 
ايرامیتوانبهعنوان


ازطرفیچنینافزايشاستفاده
ازگوشیهوشمنددرنظرگرفت؛و 
راهبرديجهتجبرانوتنظیماينآسیبروانیدرنظرگرفت .

مروری بر مطالعات پیشین
شواهدپژوهشیپیامدهايمنفیزياديرادرارتباطبااعتیادبهگوشیهايهوشمندآشکار
استفادهمفرطدانشآموزانازگوشیهايهوشمندباعث

ساختهاند.مطابقبااينشواهد،

ايوشخصیدانشآموزان


مدرسه
پیداشدنمشکالتیدرارتباطباخانوادهوفعالیتهاي 
میشود(.)Kim, Min, Min, Lee & Yoo: 2018در بینپیامدهاي يادشده ،آسیببه

مهمترين پیامدهاياحتمالیاعتیادبهگوشیهايهوشمند
سالمتافرادرامیتوانازجمله  

اندکهاستفادهمفرطازگوشیهاي


تحقیقاتمتعددنشانداده
تلقیکرد.دراينخصوص،
پیرعین الدين و کسايی،

گلمحمديان و يوسفی2332 ،؛ مجیدايی ،
عادي (ياسمی نژاد  ،
2330؛ صدوقی و محمدصالحی2332 ،؛  )Chen & et al: 2017و هوشمند (اسالمی و
سلیمان پورعمران;Matar Boumosleh & Jaalouk: 2017 2332 ،؛  Gökçearslan,

 )Uluyol & Şahin: 2018با استرس ،اضطراب و افسردگی باال و کیفیت خواب پايین
بهطور کامل
)نیزيافتههايمذکوررا 

رابطهدارد.برخیپژوهشها(مانندپوراکبران2330،

تأيیدنمی کنند.همچنینشواهديمبنیبرنقشاعتیادبهگوشیهوشمنددرکاهشروابط

اجتماعیوکیفیتدوستی،انزواياجتماعیوتجربه احساستنهايیدرکاربراناينترنت
گوشیهايعادي(ياسمینژادوهمکاران)2332،

(فقیهآرام؛ابراهیمیوضرغام،)2332،
و هوشمند (;Kim, Min, Min, Lee & Yoo: 2018؛ دهقانان و همکاران)2330 ،
دستآمده است .برخی تحقیقات (مانند عباسی شوازي و عباسی آتشگاه )2331 ،نیز
به 
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یهايهوشمندرادرروابط
يهاينوينارتباطینظیرگوش 
نقشغیرمستقیماستفادهازفناور 
کردهاند.همچنینروابطمعکوسینیزبیناعتیادنوجوانانبهبازيهاي
خانوادگیگزارش 
انهاي با سالمت روانی در آنان گزارش شده است (کوهی .)2333 ،افزون بر اين،
راي 
شواهدي()Sok, Seong & Ryu: 2018نیزوجودداردکهداللتبراينداردکهافراد
معتادبهگوشیهوشمندازنظرمهارتهايارتباطیتفاوتمعناداريباافراد عاديندارند.
درخصوصعملکردجسمانینیزپژوهشگرانتأثیر اعتیادبهاينترنت(میرزائیان،باعزّتو
گوشیهاي عادي يا هوشمند ( )Kim, Kim & Jee: 2015را بر

خاکپور ،)2334 ،
فعالیتهايبدنیمانندراهرفتنوبهتبعآنافزايشتودهچربی

مؤلفههايمثلکاهشمیزان
ودهعضالنیوبرهمخوردنريتمضربانقلبوخوابنشاندادهاند .

وکاهشت
همانطور که مرورها نشان داد ،بهرغم وجود شواهدي که نقش مخرب اعتیاد به

اماپژوهشهايمعدودينیزوجود

گوشیهوشمنددرسالمتافرادراگزارشکردهاند،

داردکه شواهدضدونقیضی در اينزمینه بهدستدادهاند ( Dikec, Yalnız, Bektas,

 .)Turhan, & Cevik: 2017; Elhai, Dvorakc, Levine, & Hall: 2017در اين
خصوص ،پژوهشگران برخی عوامل تعديلگر نظیر سن و جنسیت را مورد توجه قرار
هااعتیادبهگوشیهوشمندموردتوجهقراردادهاند،عمدتاًداللتبر


اند.اينپژوهش

داده
وجود()Demirci, Akgönül, & Akpinar: 2015ياعدموجود( ;Chen & et al: 2017

 )Matar Boumosleh & Jaalouk: 2017تفاوتهاي جنسی و سنی در زمینه اعتیاد به
گوشیهوشمندمیکنند.درفرهنگايرانینیزيافتههايپژوهشگرانینظیرسیاحبرگرد،

اولی پور ،حسینی آهنگري ،معاشی و حیدري ( )2332بر اين موضوع صحه میگذارد.
بهطورمشخصاينپژوهشگراندريافتندکهمیزاناستفادهازتلفنهمراهدردخترانبیشاز

پسراناستودرمقابل،سطحسالمتروانپسراننسبتبهدخترانباالتراست .
همانطورکهقبالًگفتهشد،مشاهداتعینیوآمارهايغیررسمیداللتبرگسترش

کاربرانگوشیهايهوشمنددرکشوردارد.ازطرفی،شواهدمیدانیمحققاننیزداللتبر

آنداردکهيکیازگروههايکاربرانیکهبهشدت درمعرضاعتیادبهگوشیهوشمند
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آموزاننوجواندبیرستانیمیباشند.بايددرنظرداشتکهجذابیتابزارهاي

هستند ،
دانش
هايدوره نوجوانینظیرتالشبراياستقاللاز


ويژگی
مثلگوشیهايهوشمند،

ارتباطی
يخودمیتواندبستر
بهخود 
والدين،اهمیتيافتنگروههمسالوگرايشبهجنسمخالف 
مناسبیبرايپناهبردنبهدنیايمجازيگوشی هوشمندواعتیادبهآنرافراهمسازد.تا
آنجا که در حال حاضر اعتیاد يا وابستگی مفرط به گوشیهاي هوشمند و شبکههاي
اجتماعیمبتنیبرآنبهيکیازچالشهايجديکشوردرعرصهرسانههاينوينارتباطی
دانشپژوهشیداخلیموجوددراين
تبديلشدهاست(خانیکیوخجیر.)2332،ازآنجاکه 
زمینه چندان نضج نگرفته است ،بنابراين مسئله تحقیق حاضر اين است که آيا اعتیاد به
گوشیهوشمندسالمتروانیکاربراننوجوانرامیتواند موردتهديدقراردهد؟اهمیت
دستیابی به پاسخ اين مسئله از اين حیث مهم است که تحقیقات مشابه موجود (مانند
استاجی ،واعظ بارنجی ،رستمی و عابدزاده شیروانه ده2332 ،؛ شیرازدگان ،محمودي و
بیرانوند )2331 ،در اين زمینه روي جمعیتهاي جوان دانشجو صورت گرفته است و
پژوهشهاي يادشده ،از

وضعیت نوجوانان در اين زمینه بررسی نشده است .همچنین در 
ابزارهايی جهت سنجش اعتیاد به گوشی هوشمند استفادهشده بود که مختص سنجش
شیهايعاديهستند.افزونبراين،باتوجهبه
استفادهمفرطازگوشیويااعتیادبهگو 
مشخصشدناهمیتتفاوتهايجنسیتی(،)Chen & et al: 2017اينمسئله نیزمطرح

میشود که آيا جنسیت میتواند در تأثیر احتمالی اعتیاد به گوشی هوشمند بر سالمت

ايفاينقشکند؟تحقیقاتی(مانندسیاحبرگردوهمکاران)2332،کهاثرتوأمان

نوجوانان،
استفادهازگوشیهوشمندوجنسیترابرسالمتیموردبررسی قراردادهاند،عمدتاًروي
صورتگرفتهاست.برايناساسهدفديگرپژوهش

دانشجويانياسايرگروههايسنی،

حاضربررسیاثرمذکوردراينگروهسنیاست.دستیابیبهپاسخاينمسائلمیتواندبه

درک بهترازخطراتوتهديداتیکهمتوجه نوجوان استکمککرده و درپرتو آن
مسیربرايشناسايیواجراياقداماتراهگشاهموارگردد.درمجموعباتوجهبهمسائل
شگفتهواهمیتبررسیآن،پژوهشحاضردرپیدستیابیبهپاسخاينپرسشاستکه
پی 
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میتواندمنجربهکاهشسطحسالمت
آيااعتیادبهگوشیهوشمنددر تعاملباجنسیت  
روانیکاربراننوجوانشود؟ 

روش پژوهش
ايمقطعیـمقايسهايبودکهدرچارچوبآن،ابتداتفاوتهاياز


مطالعه
پژوهشحاضر،
قبلموجوددانشآموزاندرزمینهاعتیادبهگوشیهوشمندبااستفادهازپرسشنامهاعتیادبه

گوشیهوشمند)Lin, Pan, Lin, & Chen: 2016(2کهابزاريجهتتشخیصافرادمعتاد
بهگوشیهوشمندازافرادعادياست،شناسايیشد.معیاراينتشخیص،نقطهبرشیاست
کهبراياينپرسشنامهتعیینشدهاست.درادامه،بااستفادهازپرسشنامهسالمتعمومی
( ،)GHQ-28تفاوتهاي اين دو گروه در زمینه سالمت روانی مورد مقايسه قرارگرفته
دستیابیبهنتايجدقیقترواعمالکنترلرويمتغیرهاي

بهمنظور
است.الزمبهذکراستکه 
هايیهمگنازنظرسن(دانشآموزان 22تا 21ساله)،نوعمدرسه


تالششدنمونه
مزاحم،
(عادي)،وضعیتاقتصادياجتماعی(طبقهمتوسطشهري)انتخابشوند.
جامعه آماري پژوهش را تمامی دانشآموزان متوسطه دوم شهرستان مهديشهر
سمنان در سال تحصیلی  31-2332تشکیل میدهد .با استفاده از جدول کرجسی و
مورگان ،حجم نمونه برابر با  142نفر تعیین و با روش نمونهگیري خوشهاي تصادفی
نصورت کهابتداازبین 2مدرسهدورهدوممتوسطهدخترانهو
نمونههاانتخابشدند.بدي 

پسرانهشهرمهديشهر  ،دومدرسه(يکمدرسهدخترانهو يکمدرسهپسرانه) انتخاب،

بهطور تصادفی 3کالسازبینپايههايدوموسومانتخابشدند.
سپسازهرمدرسهنیز 
نفردانشآموزدختر( 242نفر) وپسر( 243نفر)بهعنواننمونهوارد

درادامهتعداد 122
پژوهششدند.میانگینسنیافرادنمونهبرابربا22/32بود.تعداد223نفر(22/0درصد)از
اينافراددرپايهدومو 31نفر( 03/2درصد)درپايهسومو 03نفر( 13/1درصد)رشته
رياضی 11،نفر( 32/2درصد)تجربیو 22نفر( 04/3درصد)انسانیمشغولبهتحصیل
مالکورودياخروجافرادنمونهعبارتبوداز:داشتنگوشی هوشمندحداقلبه

بودند.
1. Smartphone Addiction Inventory
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مدت 2ماه؛وشاغلبودنبهتحصیلدرپايههايتحصیلیدوموسومدبیرستان،تمايليا
عدمتمايلبهادامههمکاريدرپژوهش.درجدول 2فراوانیودرصدافرادهرگروهبه
بهصورتکلیارائهشدهاست .
تفکیکجنسیتو 
جدول  .0فراوانی و درصد افراد عادی و معتاد به گوشی هوشمند
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

عادي

64

3/59

65

1/63

129

1/61

معتاد

44

7/40

38

9/36

82

9/38

کل

108

100

103

100

211

100

طبق جدول 32/3،2درصدازافرادموردمطالعه اعتیادبهگوشیهوشمندداشتند.مقايسه
درصدهايگروهدخترانوپسرانداللتبرآنداردکهدرصداعتیادبهگوشیهوشمند
دردختران( 04/1درصد)اندکیباالترازپسران()32/3است.درادامهابزارهايپژوهش
شدهاند .
ی 
معرف 
فرمکوتاهپرسشنامه اعتیادبهگوشیهوشمند:اينفرمازپرسشنامه اعتیادبهگوشی
بهمنظور
هوشمندکهمشتمل بر 24گويهتشخیصیاستتوسط لین و همکاران (  )1422
استفادهتشخیصیوغربالگريافرادمعتادبهگوشی هوشمندتهیهشدهاست.فرماصلیاين

پرسشنامه مشتمل بر  12عبارت است که با استفاده از مقیاس چهار نقطهاي لیکرت از
(2برايکامالًمخالفم)تا( 0برايکامالًموافقم)موردارزيابیقرارمیگیرد.اينپرسشنامه
مشتمل بر نمره کل و  0بعد اختالل در عملکرد ( 10 ،13 ،21 ،22 ،23 ،21 ،2و ،)12
نشانههايترک( 23،22،20،0،1و،)12رفتاراجباري(،12،14،22،22،24،1،2،2

عالئماعتیاددرنظرگرفتهمیشوند.الزمبهذکر

)11وتحمل(3،2و)3استکهبهعنوان
است که نحوه نمرهگذاري فرم کوتاه پرسشنامه به همان شیوه فرم اصلی است .لین و
کوتاهسازي فرم اصلی ،با استفاده از مالکهاي مصاحبه
همکاران ( )1422عالوه بر  
انپزشکی اقدامبهتعییننقطهبرشبراياينابزارکردندونقطهبرش10رابا
تشخیصیرو 
حداکثردقتتشخیصیدرمتمايزساختنافرادمعتادبهگوشیهوشمندازسايرين،تعیین
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کردند.لینوهمکاران()1422بااستفادهازروشتحلیلعاملیتأيیديساختار0بعديهر
دوفرمکوتاهوبلنداينابزارراموردتأيیدقراردادند.درپژوهشلینوهمکاران()1420
میزان آلفاي برابر با  4/30گزارش کردند .همچنین اين محققان ،پايايی بازآزمايی با
فاصلهگذاريدوهفتهرابرايابعاداينپرسشنامهبین 4/24تا 4/32گزارشکردند.لینو

همکاران()1420نیزآلفايبرابربا 4/20رابرايفرمکوتاهگزارشکردند.همبستگیبین
بهمنظور بررسی
فرمهايکوتاهوبلندنیزبرابربا 4/30بهدستآمد.درپژوهشحاضرنیز 

روايی پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .نتايج آزمون کرويت بارتلت
بیانگرکفايتنمونه

()P <, 31/898 = (45)2χ4/4442ومقدارضريبKMOبرابربا4/31
موردتحلیلبود.بامعیارقراردادنارزشويژهباالترازيکوشیبمنحنیاسکري،تنها2
عاملکلیبراي24گويهاينابزارشناسايیشد.دامنهبارهايعاملیمربوطبهاينعاملنیز
دستآمده نزديکبه 22/1درصداز
به 
بهطورکلی،عامل 
بین 4/21تا 4/24نوسانداشت .
واريانسپرسشنامهراتبیینمیکند .

پرسشنامه سالمت عمومی ( :)GHQ-28اين پرسشنامه ،يکی از پرکاربردترين
ابزارهايسنجشسالمتروانیوعالئممربوطبهآناستکهتوسطگلدبرگوهیلر2
( 2313به نقل از تقوي )2324 ،تهیهشده و داراي  0مقیاس فرعی است و هر مقیاس 1
عبارتاند از :مقیاس «عالئم جسمانی» ،مقیاس «عالئم

پرسش دارد .مقیاسهاي يادشده 
اضطرابی و اختالل خواب» ،مقیاس «عملکرد اجتماعی» و مقیاس «عالئم افسردگی».
،بهنحويکهگزينههاي
کرتصورتمیپذيرد 

نمرهگذاريهرپرسشبااستفادهازروشلی

یشوندودرنتیجهنمرهکليکفردازصفرتا
نمرهگذاريم 
بهصورت( )3،1،2،4
آزمون 
رخواهدبود.اينپرسشنامهدرپژوهشهايمتعددداخلیوخارجیبسیاريبهکار

20متغی
دادهشده کهازقابلیتروانسنجی بااليی برخورداراست.تقوي
گرفتهشدهاستونشان 
روانسنجی اين پرسشنامه را بررسی کرده است .اين
( )2324در ايران ،صالحیتهاي  
همزمان،همبستگی
بهمنظور بررسیروايی پرسشنامهمذکورازسهروشروايی  
پژوهشگر 
خردهآزمونهابانمرهکلوتحلیلعواملاستفادهکردهاست.همچنینپايايیپرسشنامه

1. Goldberg and Hiller
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دونیمهسازيو آلفاي کرونباخموردبررسی

سالمتعمومی براساسسهروشبازآزمايی،
قرار گرفته است که به ترتیب ضرايب پايايی  4/33 ،4/14و  4/34براي نمره کلی اين
دستآمدهاست .
به 
پرسشنامه 
اجراي پرسشنامهها با تأکید بر اصول پاسخگويی اختیاري يا داوطلبانه ،آگاهی از
اهداف کلی پژوهش و همچنین محرمانه بودن خودگزارشیها و اطمینان بخشی به
دانشآموزاندرزمینهپايبندي پژوهشگران بر ايناصول ،صورتپذيرفت.الزم بهذکر

آموزشديده و با ارائه يک دستورالعمل رهنمودي

است که دادهها از طريق پرسشگران 
نرمافزار
دستآمده نیزازنسخه  10
به 
بهمنظور تحلیلاطالعات 
يکنواخت،گردآوريشد .
گیريازروشهايآمارتوصیفیواستنباطی(شاملآزمونتحلیلواريانس

 SPSSو 
بهره
عاملی2وتحلیلواريانسچندمتغیرهعاملی)1استفادهشد .

یافتهها
بهمنظورارائهتصويريروشنیازوضعیتمتغیرهايپژوهش،شاخصهايتوصیفیمحاسبه

هارانشانمیدهد .


نتايجمحاسبهاينشاخص
شد.جدول2
جدول  .8شاخصهای توصیفی سالمت روانی و مؤلفههای آن به تفکیک گروه و جنسیت
S.D

دامنه

M

S.D

دامنه

عادي 76/19

40/4

27- 9

43/21

98/2

27- 15

83/3 61/20

معتاد 48/17

46/4

27- 8

60/18

31/4

27- 13

41/4

27- 8

83/18

54/4

27- 8

39/20

77/3

27- 10

25/4 59/19

27- 8

عادي 72/19

62/4

27- 8

14/22

98/3

28- 13

46/4 93/20

28- 8

اضطراب معتاد 45/18

71/4

28- 10

95/19

14/4

28- 13

49/4 15/19

28- 10

21/19

68/4

28- 8

33/21

16/4

28- 13

55/4 24/20

28- 8

عادي 54/17

65/4

28- 8

51/17

03/4

27- 7

33/4 53/17

28- 7

معتاد 02/16

43/4

26- 7

29/17

63/3

28- 9

10/4 61/16

28- 7

93/16

60/4

28- 7

43/17

87/3

28- 7

26/4 17/17

28- 7

M
عالئم
جسمانی

کل

کل
عملکرد
اجتماعی

کل

M

18

S.D

دامنه
27- 9

1. Factorial Analysis of Variance
2. Factorial MANOVA
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S.D

دامنه

M

S.D

دامنه

99/4

24- 7

37/18

34/4

24- 6

70/4 81/17

معتاد

15

35/5

24- 6

95/15

77/4

24- 6

08/5 44/15

24- 6

کل

33/16

23/5

24- 6

47/17

65/4

24- 6

98/4 89/16

24- 6

M
عالئم
افسردگی

عادي 25/17

M

S.D

دامنه
24- 6

سالمت عادي 104- 45 64/14 28/74

107- 49 23/12 45/79

107-45 68/13 88/76

معتاد 93- 36 31/16 95/66

102- 48 34/13 79/71

102- 36 11/15 19/69

104- 36 69/15 29/71

107- 48 12/13 62/76

107-36 70/14 89/73

روانی

)نمرهکل( کل

پاسخگويیبهسؤالپژوهشدردستورکارقرارمیگیرد.

پسازارائهآمارههاتوصیفی،

الزمبهذکراستکهدراينپژوهشاثراعتیادبهگوشیهوشمند،همدرموردنمرهکلی
سالمت روانی و هم در مورد عالئم يا مؤلفههاي آن مورد آزمون قرار گرفته است .در
موردنمرهکلیسالمت،ازآزمونتحلیلواريانسعاملیدوطرفهودرموردمؤلفههاييا
عالئم0گانه سالمتروانیازآزمونتحلیلواريانسچندمتغیّرةعاملیاستفادهشدهاست.
ابتدا مفروضههاي آزمون تحلیل واريانس عاملی شامل نرمال بودن توزيعها و همسانی
هايگروههاآزمونشد.نتايجآزمونشاپیروويلکزداللتبرآنداشتکهتوزيع


واريانس
نمونهگیريهرچهارگروهپسرانمعتاد(،)076/0 =Z،P=4/14دخترانمعتاد(،P=4/14

،)067/0 =Zپسرانعادي(،)091/0 =Z،P=4/14دخترانعادي(،)082/0 =Z،P=4/14
بهنجار است .افزون بر اين ،معنادار نبودن نتیجه آزمون لون ( )663/0 =F ،P=4/02نیز
داللتبربرقراريمفروضههمسانیواريانسهابرايانجامتحلیلواريانس1عاملیبود.در
ادامهپسازاطمینانازبرقرارمفروضهها،تحلیلواريانسعاملینمرهکلیسالمت روانی

محاسبهشدکهنتايجآندرجدول3آمدهاست .
جدول  .5تحلیل واریانس دوطرفه تأثیر گروه و جنسیت در زمینه نمره کلی سالمت روانی
منابع واریانس
گروه
(عاديومعتاد)
جنسیت 
(دختروپسر)

سطح

مجذور اتا

مجموع

معناداری

سهمی

1240/03

2

1240/03

20/21

4/4442

4/42

2103/20

2

2103/20

2/13

4/42

4/43

مجذورات

df

میانگین
مجذورات

F
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منابع واریانس
گروه

مجموع
مجذورات

df

میانگین
مجذورات

2/32

2

2/32

خطا

02241/11

141

232/23

کل

02241/12

124

×جنسیت

F
4/441

سطح

مجذور اتا

معناداری

سهمی

4/33

4/4442

مطابقباجدول،3نتايجمؤيدآناستکهاثرتعاملی گروهوجنسیتدرزمینهنمرهکلی
سالمت معنادار ( )007/4 =F ،P=4/33نیست؛ و بنابراين تأثیر اعتیاد بر سالمت روانی،
مستقل از تأثیر جنسیت است .ديگر نتايج اين تحلیل نشان داد که اثرات اصلی گروه
()12/14 =F،P≥4/4442وجنسیت()29/6 =F،P≥4/42برسالمتروانیمعناداراست.
کهمیانگیننمراتآزمودنیهاي

نشانمیدهد

مراجعهبهمیانگینهايمندرجدرجدول 2

معتادبهگوشیهوشمند()23/23کمترازمیانگینافرادعادي()12/22است.درواقع اين
نتیجهنشانمی دهدکهاعتیادبهگوشیهوشمندموجبکاهشسطحکلیسالمتروانی

شود.درموردگروههايجنسیتینیزمیانگینسالمتروانیگروهدختران()12/13در


می
مقايسهباگروهپسران() 12/21کمتربود.ضرايبمجذوراتابرايمتغیرگروهیاعتیادبه
گوشیهوشمنداندازهاثرمتوسط()4/42وبرايجنسیتاندازهاثرنسبتاً کوچکی()4/43
رانشانمیدهد .

،بهمنظور آزموناثرتعاملیوسادهاعتیادبهگوشیهوشمندوجنسیتبر
درادامه 
مؤلفههايسالمتروانی،ازآزمونتحلیلوارياتسچندمتغیرةدوعاملی استفادهشد.پیش
مفروضهآنيعنیهمسانیماتريسهايکواريانسبررسی

مهمترين
ازانجاماينتحلیلابتدا 
ام باکس ( )4/1 =, F 44/35 = Box's M ،P=4/11داللت بر
ي
شد .نتايج آزمون آمار 
مفروضهدارد.درجدول3نتايجتحلیلاصلیارائهشدهاست .

برقراربودناين
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جدول  .0نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره تأثیر اعتیاد به گوشی و جنسیت بر مؤلفههای سالمت روانی
df df
آمارة المبدای ویلکز ()λ
 Fفرضیه خطا

اثرات

سطح معناداری مجذور اتا سهمی

گروه(عاديومعتاد)

4/34

2/32

0

140

4/4442

4/432

جنسیت(دختروپسر)

4/30

1/33

0

140

4/41

4/420

گروه × جنسیت

4/32

4/13

0

140

4/23

4/422

مطابقبانتايججدول ،0آزمونتحلیلواريانسچندمتغیرهتفاوتمعناداريبینافرادمعتاد
و غیر معتاد ( (204 ،P≥4/4442و  )F 90/0=Wilks’λ ,=2/32)0و میان دختران و پسران
( (204،P≥4/41و)F94/0=Wilks’λ,= 1/33)0درزمینهعالئمسالمتروانینشاندادکه
قابلتوجه ( )4/432و براي
دستآمده براياعتیادبه گوشیهوشمند 
به 
اندازهاثرتفاوت 
جنسیتمتوسط()4/420است.الزمبهذکراستکهدراينتحلیلتأثیر تعاملیاعتیادبه
گوشی و جنسیت ،معنادار نبود .افزون به راين ،با توجه به اينکه در تحلیل واريانس
گروههاازنظرترکیبخطیمتغیرهايوابستهموردمقايسهقرار
چندمتغیره( ،)MANOVA
بررسیاينکهآياتفاوتمعناداريبینگروههايکاربر

بهمنظور 
میگیرند،دراينمرحله 

گوشی هوشمند در هر يک از متغیرهاي وابسته ،وجود دارد يا خیر ،از آزمون تحلیل
واريانسسادهاستفادهشد.نتايجاينتحلیلهادرجدول2ارائهشدهاست .
جدول  .3نتایج تحلیل واریانس اثرات اعتیاد به گوشی هوشمند و جنسیت بر مؤلفههای سالمت روانی 
منبع

متغیر

مجموع

واریانس

وابسته

مجذورات

عالئم
جسمانی
گروه

اضطراب

(عاديو

عملکرد

معتاد)

اجتماعی
عالئم
افسردگی

جنسیت

عالئم

سطح

مجذور

معناداری

اتا سهمی

312/22

2

312/22

14/13

4/4442

4/43

203/204

2

203/204

1/21

4/442

4/40

31/31

2

31/31

1/24

4/20

4/42

111/22

2

111/22

22/24

4/442

4/42

31/02

2

31/02

2/42

4/42

4/43

df

میانگین
مجذورات

F
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منبع

متغیر

مجموع

واریانس

وابسته

مجذورات

(دخترو

جسمانی

پسر)

اضطراب
عملکرد
اجتماعی
عالئم
افسردگی
عالئم
جسمانی

گروه
×جنسیت

اضطراب
عملکرد
اجتماعی
عالئم
افسردگی
عالئم
جسمانی
اضطراب

خطا

عملکرد
اجتماعی
عالئم
افسردگی
عالئم
جسمانی
اضطراب

کل

عملکرد
اجتماعی
عالئم
افسردگی

df

میانگین
مجذورات

F

سطح

مجذور

معناداری

اتا سهمی

232/11

2

232/11

24/41

4/441

4/42

22/21

2

22/21

2/40

4/34

4/442

23/32

2

23/32

1/11

4/23

4/42

3/24

2

3/24

4/11

4/23

4/442

24/13

2

24/13

4/22

4/02

4/443

12/34

2

12/34

2/22

4/12

4/442

4/31

2

4/31

4/41

4/34

4/4442

3333/02

141

22/24

3303/03

141

23/42

3131/23

141

22/43

0222/43

141

13/22

122
122
122
122
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چنانکه در جدول  2مالحظه میشود ،تحلیل واريانس ،بهاستثناي عالئم کارکرد
آن 

اجتماعی،تأثیر اعتیادبهگوشیهوشمندرابرعالئمجسمانی(،)29/20 =F،P≥4/4442
اضطراب()82/7 =F،P≥4/442وعالئمافسردگی()60/11 =F،P≥4/442آشکارکرد.
مطابقباجدول 2بیانگرآناستکهمیانگیننمرهعالئمجسمانی( 22دربرابر،)14/22
اضطراب(23/22دربرابر)14/33وعالئمافسردگی(22/0در برابر)21/22افرادمعتادبه
میتوانگفتکهبیشترين
گوشیهوشمندکمترازافرادعادياست.باتوجهبهمجذوراتا ،
تأثیرگذاري مربوط به عالئم جسمانی است .مطابق با ساير نتايج ،تأثیر جنسیت صرفاً بر
عالئم جسمانی ( )05/6 =F ،P≥4/42و اضطراب ( )02/10 =F ،P≥4/441معنادار بود.
طبقجدول 2میانگیننمرهعالئمجسمانی( 22/23دربرابر،)14/33اضطراب( 23/12در
میتوانگفتکهبیشترين
برابر)12/33دخترانکمترازپسراناست.باتوجهبهمجذوراتا ،
تأثیرگذاريجنسیتمربوطبهعالئماضطراباست .

بحث و نتیجهگیری
هدفازانجاماينپژوهشبررسینقشتعاملیاعتیادبهگوشیهايهوشمندوجنسیتبر
یهاي هوشمند بود .پس از شناسايی گروهی از
سالمت روانی کاربران نوجوان گوش 
کاربرانیکهاعتیادبهگوشیهوشمندداشتند،اينافرادباگروهیازکاربرانیکهاعتیادبه
گوشیهوشمندنداشتندموردمقايسهقرارگرفتند.نتايجداللتبرآنداشتکهافراددو
گروههمدرنمرهکلیسالمتروانیوهمدرسهموردازابعادسالمتروانی(جسمانی،
نشانههاي اضطراب و افسردگی) بهطور معناداري تفاوت داشتند ،اما در بعد نشانههاي

اجتماعیباهمتفاوتنداشتند.الزمبهذکراستکهاثرتعاملیمتغیرجنسیتدراينزمینه
معنادار نبود .اين نتیجه بدين معنا است که اثر اعتیاد به گوشی هوشمند بر سالمتی
مستقلازجنسیتآنانعملمیکند .

دانشآموزانکاربرگوشیهوشمند،

معنادارشدننقشاعتیادبهگوشیهوشمنددرعالئمجسمانیبدينمعنااستکه
اعتیاد به گوشی هوشمند منجر به بروز مشکالت جسمی و درنتیجه افزايش شکايت
آموزانکاربرگوشیهوشمندمیشود.ايننتیجههمسوبانتايجتحقیقات


جسمانیدانش
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متعددي(برايمثال )kim & kim: 2015; Kee, Byun, Jung, & Choi; 2016استکه
عوارض جسمی ،عضالنی ،اسکلتی و عصب ـ فیزيولويايی استفاده مفرط و نامناسب از
گوشیهايهوشمند رانشان دادهاند .بهنظر میرسدبخشی ازاثراتجسمانیمربوط به
هايهوشمندمربوطبهويژگیهايساختاريخوداينگوشیهااست.دراينمورد

گوشی
می توان به کوچک بودن صفحه و بنابراين فشار آمدن به چشم براي ديدن و خواندن

نوشتههاوتصاويراشارهکرد.همچنیننورآبیصفحه،عالوهبرتأثیريکهرويديدچشم

می تواندداشتهباشدباايجاداختاللدرخوابشبانهوپايینآوردنکیفیتخواب( Oh,


)میتواندموجببروزسايرعارضههايجسمانیوروانشناختی
 Yoo, Park & Do: 2015
میتواند ناشی از استفاده نادرست و
گردد .بخش ديگري از اين آثار جسمانی نیز  
غیراصولی از گوشیهاي هوشمند ،ناآگاهی از مضرات استفاده ممتد و نابجا از گوشی
هوشمندوناآشنايیبااصولخودمراقبتی حیناستفادهازگوشیهوشمندباشد.شواهدي
(مانند  )Choi: 2018در دست است که نشان دادهاند استفاده غیراصولی از اين ابزارها
میتواند ،به تغییر فرم در اندامهايی نظیر گردن و انگشتان و بروز درد در اين اندامها

میشود .

باال بودن سطح اضطراب و بروز مشکالت خواب در کاربران معتاد به گوشیهاي
هايهوشمندمیتواندمنجربهتجربهتنشو

هوشمندبدينمعنااستکهاعتیادبهگوشی
اضطراب در آنان شود .يافتههاي  پژوهش حاضر با نتايج تحقیقات موجود در اين زمینه
(نظیر  Matar Boumosleh & Jaalouk: 2017; Demirci, Akgönül, & Akpinar:

؛ياسمینژادوهمکاران2332،؛میرزائیانوهمکاران2334،؛دهقانان وهمکاران،

2015
2330؛مجیدايی و همکاران)2330 ،همخوانیدارد .نتیجه حاضر داللت براين موضوع
داردکهنمی تواناعتیادبهگوشیهوشمندرابهيکوابستگیيارفتارعادتیسادهتقلیل

داد.بايدبهاينموضوعدقتداشتکهافرادمعتادبهگوشیهوشمنددارايعالئمیمثل
استفادهجبريازگوشیهوشمندوبروزنشانههايترکدراستفادهنکردنازگوشیو

همچنینباالرفتنتحملهستند(.)Lin & et al: 2014اينعالئمکهمشابهباعالئمبسیار
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از اعتیادهاي دارويی و غیر دارويی است ،بهخوديخود میتوانند ايجادکننده تنش و
مشخصشده است که افزايش الزامات کار با گوشی

اضطراب باشند .در اين خصوص 
دوضرورتداشتناتصالديجیتالیمیتواندموجباسترس،اضطرابوفرسايش

هوشمن
روانی شود ( .)Derks & Bakker: 2014درنهايت اعتیاد به گوشی هوشمند ،با ايجاد
اعتمادبهنفس وبهتبع آنايجاد

اختاللدرعملکردفرديکاربرانمیتواندموجبکاهش

اضطرابشود.ايناحتمالوجودداردکهافرادمعتادبهگوشیهوشمند،پیشازگرفتار
ازبرخیانواعاضطرابرنجمیبرندوشايداستفادهازگوشیهوشمند

شدنبهاينمشکل،
ايجهتتسکینچنیناضطرابهايیاست( Chen


وامکاناتارتباطیآنراهبرديمقابله

.)& et al: 2017; Elhai, Tiamiyu, & Weeks; 2018البتهبررسیاينموضوعنیازمند
مطالعاتآزمايشیوطولیوانجامپیشآزمونجهتتعییناختالالتاضطرابیاحتمالی

اولیهاست .
سطحبااليافسردگیدرکاربراننوجوانمعتادبهگوشیهايهوشمندداللتبراين
موضوعداردکهاعتیادبهگوشیهوشمندمیتواندسطحافسردگیافرادراشدتببخشد.
اينيافتههمسوبابسیاريازپژوهشها( & Chen & et al: 2017; Matar Boumosleh

Jaalouk: 2017؛ ياسمی نژاد و همکاران )2332 ،و مغاير با پژوهشهايی (براي مثال
 );Dikec & et al: 2017است که نشان دادهاند ،افسردگی و احساس تنهايی مقدمه
گرايش به اعتیاد به گوشیهاي هوشمند است .به نظر میرسد که افراد معتاد به گوشی
هوشمندبهايندلیلکهنمیتوانندبرمشکلوابستگیخودبهگوشیهوشمندغلبهکنند،
همانطور کهدرمورداضطراب
کنندودچارافسردگیمیشوند.البته 


احساسناکامیمی
نیزمطرحشد،احتمالداردکهافراديمعتادبهگوشیهوشمندشوندکهعمدتاًمشکالتو
ناکامیهايیازقبلدارندوبنابراينآمادگیبیشتريبراياعتیادوافسردگیدارند.دراين

خصوص  ،شواهدي دال بر وجود يک رابطه دوجهته ارائه شد است ( Yen & et al:

مشکالتآسیبشناختی روانی

کهاستفادهمشکلزاازگوشیهوشمند،

گونهاي
،به 
 )2018
آسیبروانیمنجربهاستفادهآسیبزايبیشترازگوشی

اندازيمیکندوبالعکس،


راراه
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عزتنفس در افراد
هوشمند میشود ( .)Yen & et al: 2018عالوه بر اين ،پايین بودن  
)نیزمیتواند،ازديگرداليليافتهاخیر

معتادبهگوشیهوشمند(Kim & Kohl: 2018
عزتنفس،ترس
مجازيبودنتعامالتکاربرانمیتواندعواملتهديدکننده  

باشد.چراکه 
ازطردشدنوروابطاجتماعیناکافیمحرکاضطرابوافسردگیراکاهشدهد .

سايرنتايجبیانگرآنبودکهبیندوگروهموردپژوهش،تفاوتمعناداريدرزمینه
عبارتديگر ،اعتیاد به گوشیهاي هوشمند اثر

عالئم عملکرد اجتماعی وجود ندارد و  
به
منفی بر عملکرد اجتماعی کاربران نمیگذارد .اين نتیجه در تقابل با بسیاري از
پژوهشهايی (میرزائیان و همکاران2334 ،؛ دهقانان و همکاران )2330 ،است که نشان

ازهمگسیختگیروابط،انزواياجتماعیواختالل
دادهانداعتیادبهگوشیهوشمندمنجربه 

در کارکرد اجتماعی میشود .در تبیین اين يافته میتوان به اين نکته توجه داشت که
تحقیقات پیشگفته عمدتاً در بافتهاي مشابه نظیر اينترنت يا گوشیهاي عادي صورت
کندکهيافتههايمربوطبهبافتهاي


شدهاينادعاراتأيیدمی

پذيرفتهاست.نتیجهحاصل
مذکور در مورد گوشیهاي هوشمند قابل کاربرد و بسط نیست و گوشی هوشمند،
بهواسطه دسترسی به
پیامدهاي مختص به خود را دارد ( .)Lin & et al: 2014چراکه  
شبکههاياجتماعی،کاربرانگوشیهايهوشمندمکالماتوارتباطاتبیشتريراتجربهو
تمرينمیکنند(.)Sok, Seong & Ryu: 2018ازطرفی،اينيافتههمسوبانتايجسوکو

همکاران ( ) 1422مبنی بر عدم وجود تفاوت بین افراد در معرض خطر اعتیاد به گوشی
هوشمند و افراد عادي در زمینه مهارتهاي ارتباطی است .در اين خصوص ،بايد توجه
داشتکهبرخیافرادبراينباورندکهاستفادهازگوشیهوشمندموجبافزايشاستقالل
و فرديت افراد و تقويت روابط و تعامالت اجتماعی افراد میشود .همچنین بايد به اين
موضوعتوجهداشتکههردوگروهکاربرانمعتادوعادي،عمدتاًشبکههاي اجتماعی
یتواند به تقويت عملکرد اجتماعی آنان
هستند و اين وجه فعالیت اجتماعی مجازي م 
بیانجامد؛ بنابراين ،به نظر میرسد که علیرغم تأثیر مخرب احتمالی استفاده مفرط از
میتواند برخی
نحال  
گوشی هوشمند روي روابط اجتماعی ،اين ابزار ارتباطی درعی 
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مهارتها و قابلیتهاي اجتماعی را در کاربران خود ايجاد کند .در امتداد اين مسیر
استداللی ،در پژوهش اوروبارومتر )1442( 2بیش از نیمی از دختران و پسران عنوان
میکردندکهاگرتلفنهمراهنداشتهباشند،فرصتارتباطبیشترباخانوادهودوستانرااز

دستمی دهند.ايننتیجههمچنینممکناستمتأثرازشرايطمحیطیوفرهنگیپژوهش

حاضرباشد.بهنظرمیرسدکهمحیطشهريکوچک،کثرتوتعددروابطخانوادگیو

بافت فرهنگی بسیار جمعگرا مشارکتکنندگان پژوهش حاضر ،نهتنها مانع اختالل در
عملکرد اجتماعی آنان نشده است ،بلکه حتی ممکن است در برخی موارد ،تعامالت
هايارتباطیشانرانیزتقويتياجبرانکردهباشد .


اجتماعیقبلیوقابلیت
وتهاي جنسیکاربرانازنظرسطحسالمتروانینشان
نتايجمربوطبهبررسیتفا 
دادکهنمرهکلیسالمتروانیدخترانکمترازپسراناست.درموردمؤلفههايسالمت
روانی  ،اين تفاوت فقط در دو مؤلفه عالئم جسمانی و اضطراب مشاهده شد .اين نتیجه
همسو با يافتههاي ديمیرسی و همکاران ( )1422و سیاح برگرد و همکاران ( )2332و
)میباشد.در
ناهمسوبايافتههايچنوهمکاران()1421وماتاربوموسلهوجالوک( 1421

توانبهويژگیهايبیولوژيکیدخترانواثراتآنبرخلقاشاره


هامی
تبییناينتفاوت
کرد.معنادارشدنتفاوتبیندخترانوپسراندردومؤلفههايیکهبعدبیولوژيکیسالمت
را بیشتر نشان میدهند (مانند عالئم جسمانی و اضطراب) خود دلیلی بر اين ادعا است.
،همانطور کهگفتهشد،نقشتعاملیجنسیتدررابطهبیناعتیادبهگوشی

عالوهبراين
هوشمندوسالمتروانیمعنادارنبود.اينيافتهدرتقابلبانتیجهگیريايالهیوهمکاران

)بود.دلیلاحتمالیبهدستآمدنچنیننتیجهايممکناستبرآمدهازالگوهاي

(1421
متفاوتدوجنسدراستفادهازگوشیهوشمندباشد.دراينخصوص،نتايجتحقیقچنو
همکاران() 1421داللتبرآنداشتکهدانشجويانپسرمعتادبهگوشیهوشمندچوناز
اضطرابوکیفیتخوابضعیفیراتجربهمیکنند.

میکنند،
اپلیکیشنهايبازياستفاده  

دانشجويان دختر نیز چون از اپلیکیشنهاي چند رسانهاي و سرويس شبکههاي اجتماعی
استفاده میکنند ،بهتبع آن افسردگی ،اضطراب و کیفیت خواب ضعیفتري را تجربه
1. Eurobarometer
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صرفنظر ازاينالگوهايمتفاوت،نمیتواننقشزيربنايیفرهنگراکهخود

میکنند.

تواندتعیینکنندهاينالگوهاباشد،ناديدهگرفت.بايدتوجهداشتکهدرفرهنگیکه


می
محدوديتها و محذوراتی براي تعامالت اجتماعی دختران وجود دارد ،استفاده از

میتواند راهی براي
شبکههاي اجتماعی و امکانات چندرسانهاي گوشیهاي هوشمند  ،
متفاوتتر باشد .افزون به راين ،حضور دختران در

برقراري تعامالت اجتماعی بیشتر يا 
هاياجتماعیبامخاطراتیهمراهاستکهمیتوانداضطرابزاباشد.برايناساس

شبکه
میتوان گفت مسائلی مثل بافت فرهنگی ،الگوهاي استفاده متفاوت و مخاطرات يا

تهديدهاي متفاوت گوشیهاي هوشمند براي دختران و پسران میتواند دلیل بر مستقل
بودننقشجنسیتوعدمتعديلگرياينمتغیردرتحقیقحاضرباشد .

بهطورکلی ،نتايج تحقیق حاضر ،برخی جنبههاي تأثیرگذار اعتیاد به گوشیهاي

هوشمند برسالمتروانی را نمايانترساخت.در اينپژوهش مشخصشد کهاعتیاد به
جنبههايفرديسالمتجسمانیوروانشناختیافرادراتحتتأثیر
گوشیهوشمندعمدتاً ،
سالمتفرديرابهمخاطرهمیاندازدوظاهراًخطريبرايعملکرد

قرارمیدهدودرواقع 

یرغمعدم
اجتماعیآناننداردوآسیبیبهعملکرداجتماعیآنانواردنمیآورد.البته،عل 
وجودمشکل درعملکرداجتماعیکاربرانمعتادبهگوشیهوشمند،بايداين نکتهتوجه
داشت که آسیب در عملکرد اجتماعی را نبايد صرفاً به سطح فردي و مبتنی بر سالمت
بهايیرادرسطحکنشهاي
عملکرداجتماعیمحدودساخت،چراکهشواهدموجودآسی 
اجتماعیوبهشکلتغییردرسبکتعامالتاجتماعیوروابطبینفرديدرجامعهنشان
دادهاند(فرقانیومهاجري.)2331،درمقايسهسايرمؤلفههايسالمتروانیبايکديگرنیز

برخالف نتايجايالهیوهمکاران()1421بیشترينآسیبمربوطبهسالمتروانیافراد
معتاد به گوشیهاي هوشمند ،مربوط به مؤلفه عالئم جسمانی بود .البته باال بودن سطح
مؤلفه افسردگی در مقايسه با مؤلفه اضطراب در افراد معتاد به گوشی هوشمند نیز با
يافته هاي اين پژوهشگران مطابقت داشت .اين نتیجه بیانگر بارزتر بودن اثرات جسمی و
خلقیگوشیهايهوشمندنسبتبهسايرمؤلفههايسالمتیاست؛بنابراينباتوجهبهاثرات
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قابلتوجهاستفادهاعتیاديازگوشیهايهوشمندبهوالدينتوصیهمیشود
جسمیوروانی 
بهطور خاص بر
کهاستفادهفرزندانشان راتحت يکقانون انضباطی با دوام درآورند و 
نحوه خواب فرزندانشان نظارت بیشتري اعمال کنند و در مواردي که ناتوان هستند به
روانشناسان ،روانپزشکان  و پزشکان متخصص در اين حوزه رجوع کنند .يکی از
محدوديتهاياصلیپژوهشحاضر،عدمدسترسیبهيکابزارمناسبجهتشناسايی

بهتبع آنناتوانیدرکنترلاثراتاين
الگوهاياستفادهدوجنسازگوشیهايهوشمندو 
الگوهابود؛بنابراينپیشنهادمیشودکهدرتحقیقاتمشابهآتی،اينالگوهادرنظرگرفته
شود.فقدانيکنظريهوهمچنینفقرپیشینهپژوهشیداخلیدرزمینهاعتیادبهگوشیهاي
هوشمند ،محدوديت ديگري بود که تبیین يافتهها را تا حدودي دشوار کرد .در اين
عالقهمند توصیه میشود که جهتگیري نظري و پژوهشی خود را
خصوص به محققان  
متوجهاينزمینهتحقیقاتینمايند.مشارکتکنندگانپژوهشحاضرمتشکلازگروهیاز

دانش آموزان دبیرستانی بود که به يک شهرستان با فرهنگ عشايري تعلق داشتند .اين

مسئله ،تعمیم يافتههاي پژوهش حاضر را به ساير گروههاي کاربر گوشی هوشمند با
بهطورمشابهروي
هايیمواجهمیسازد،بنابراينپیشنهادمیشودکهاينپژوهش 


محدوديت
ديگر گروههاي اجتماعی و سنی نظیر دانشآموزان ساير مناطق ،دانشجويان و ساير
گروههاي اجتماعی نیز اجرا شود .همچنین پیشنهاد میشود که اين تحقیق در ساير

محیطهاي فرهنگی و شهرهاي بزرگ نیز تکرار شود .با توجه اثر دوجانبه احتمالی بین
اعتیاد به گوشی هوشمند و مؤلفههاي اضطراب و افسردگی ،پیشنهاد میشود که از
طرحهاي پژوهشی استفاده شود که در آن میتوان اثر علّی يا معلولی اين مؤلفهها را

شناسايیکرد .
بهدستآمده از پژوهش حاضر لزوم آموزش نحوه استفاده
يافتههاي  
افزون بر اين  ،
صحیح و مطلوب از گوشی هوشمند در جهت پیشگیري از عوارض جسمانی و
رسانهاي را
روانشناختی آن را نمايان میسازد .اين موضوع که بخشی از مفهوم سواد  
دانشآموزانارتقاءبیابد.دراينراستا،فرقانی
یسازدکهبايددروالدين،معلمانو 
نمايانم 

یهايهوشمندونقشآندر...؛دالورپوروهمکاران|660
اعتیادبهگوش 

رسانهاي به نوجوانان را در تعديل اعتیاد
و خدامرادي ( )2332اثربخشی آموزش سواد  
کردهاند.درکناردريافتآموزشسواد
اينترنتیومیزاناستفادهآنانازرسانهراگزارش 
رسانهاي ،به والدين و اولیاء مدرسه پیشنهاد میشود که برنامههايی براي مديريت نحوه

استفادهفرزندخودازگوشیهوشمندتدارکببینند.همچنینطراحیبرنامههايجايگزين
آموزاننیزمیتوانددراينزمینهکارسازباشد.همچنین


هايآزاددانش

برايپرکردنوقت
به مشاوران و درمانگران و ساير پژوهشگران پیشنهاد میشود که با شناسايی و ابداع
راهکارهاي درمانی اعتیاد به گوشیهاي هوشمند ،در جهت پیشگیري از پیامدهاي
شنهايفراوانیباهدفپیشگیري،کنترلسالمتی،
نامطلوبآناقدامنمايند.امروزهاپلیکی 
درمان بیماري ،آگاهی بخشیدن در خصوص سبک زندگی سالم و انگیزه بخشی براي
سالمتمحور ،طراحی و به بازار عرضهشده است (حسینی و افخمی،

داشتن رفتارهاي 
کمکآموزشیيا

ازخوداينابزارهايجذابمیتوانبهعنوانيکوسیلة

)2332؛بنابراين
وسیله اي درجهتدرمان اعتیاد به گوشی هوشمنداستفادهکرد.در اينخصوصاخیراً

بهطور مشخصبستهدرمان
مبتنیبروبوگوشیهايهوشمندو 

درمانهايروانشناختی 

واقعشدهاست( & Ke
ذهنیآگهیمبتنیبرگوشیهوشمنددردرمانايننوعاعتیادمؤثر 

 .)Shih-Tsung: 2019عالوه به راين ،طراحی بسته آموزشی جهت آموزش اصول
خودمراقبتیدرحیناستفادهازگوشیهوشمندوياتعبیهبرنامهايتحتعنوانآشنايیبا
نحوه استفاده از رسانه و وسايل ارتباطی در درس مهارتهاي زندگی دانشآموزان
میتواندمفیدباشد .
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منابع
یهاي
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