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 چکيده
در  نقش ميانجی حمایت اجتماعی های هوشمند و استرس بابررسی رابطه بين اعتياد به گوشی یپژوهش به منظور بررس این

تشکيل  0951دانشجویان به تعداد  کليه را پژوهش این آماری جامعه بجنورد انجام گرفتواحد  اسالمی دانشجویان دانشگاه آزاد
جهت  .ندساده انتخاب شد یتصادف يریگنفر به روش نمونه 505تعداد  ،(0991) و مورگان یطبق جدول کرجس دادند. کهمی

)گادزال،  (SLSI) (، پرسشنامه استرس دوران دانشجویی1119) های وابستگی به موبایل کوهیعا  از پرسشنامهسنجش اطال
گردید. که با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ ميزان استفاده  0990مقياس حمایت اجتماعی شربورن و استوار  ( و 0990

های اعتياد به گوشی همراه، استرس و حمایت اجتماعی به ترتيب پرسشنامهها مورد سنجش قرار گرفت که برای پایایی پرسشنامه
ها از روش های مذکور بود جهت تجزیه و تحليل دادهبدست آمد که گویای اعتبار باالی پرسشنامه 295/1و  990/1، 201/1مقادیر 

بين اعتياد به گوشی همراه و استرس ل ساختاری با توجه به نتایج آزمون مد افزار ليزرل بهره برده شده است.مدل ساختاری با نرم
( برقرار است رابطه بين اعتياد به گوشی همراه و حمایت 55/9 )سطح معناداری، ( و معناداری99/1 رابطه مثبت )ضریب مسير،

جتماعی نيز بدست آمد برای رابطه بين استرس و حمایت ا -15/2و  -59/1اجتماعی نيز مقادیر ضریب مسير و معناداری به ترتيب 
بدست آمد که گویایی این مدعاست اعتياد به گوشی همراه سبب  -59/9و  -55/1مقادیر ضریب مسير و معناداری به ترتيب 

افزایش ميزان استرس در بين دانشجویان شده و استرس ناشی از اعتياد به گوشی همراه نيز باعث کاهش ميزان حمایت اجتماعی 
 شود.در بين دانشجویان می

 

 .اعتياد به گوشی همراه، استرس، حمایت اجتماعی، دانشجویان ژگان کليدی:وا
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 نویسنده مسئول(، پست الکترونيک:)، موزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسالمی، بجنورد، ایرانگروه مدیریت آ استادیار، -1
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 مقدمه 
در  نینو یهایو رو به رشد فناور انیپایشدن ب معمول
در دسترس  دیجد یهاوهيش ادیروزمره افراد، ازد یزندگ
به  یابيارتباط و دست یبرقرار یهاوهيکنش و ش یبرا

ها آن قید از طررا که افرا یابزار فياطالعا ، ط
روزمره خود را بر  یهافرهنگ و مدیریت زمان

 انيمی شناسبسط داده است. در جامعه ،سازندیم
تلفن همراه را  ،یو اطالعات یارتباطات یهایفناور
 ندیفرا ليتحل یبرا یعنوان ابزار مناسببه توانیم

طور همزمان شامل افراد کرد که به یتلق یایدگرگون
ره، فرهنگ و مدیریت زمان(، اطالعا  و روزم ی)زندگ
یکی از عنوان به و اینترنت، است یاطالعات یهایفناور

 ی ازاگسترده دسـتاوردهای اخيـر انسـان، شـبکه
 این. رديگیم بر و پيونـدهای گوناگونرادر هاارتباط
 ی عصر جدید، نقش مهمی را در زندگی افراد ایفافناور
 ا یاز ضرور یکیعنوان هب امروزه، اینترنت .کندیم

ی مختلف علمی، اجتماعی، هانهيزمزندگی در 
کاربران این . اقتصادی، سياسی و فرهنگی در آمده است
سـن، نظر  از شبکه جهانی را طيـف وسـيعی از افـراد

جنس، مليت، نژاد، سطح تحصيال  و متغيرهای 
ایران، . مرکز آمار دهندیم ليتشک گرید گوناگون

 درکــل 0591 اربران اینترنــت در ســالتعــداد کــ
به است )نفــرگــزارش کــرده  201/110/00کشور را 

 (.0595نقل از توکلی و همکاران، 
و  شهيمنزله رسانه هم( بهلیتلفن همراه )موبا امروزه
بالقوه و بالفعل  یهایجا حاضر، با توجه به توانمند همه

 و،یراد ليا از قبهکه انواع گوناگون رسانه گسترده آن
 صو ،پخش و ضبط یهادستگاه دئو،یو ون،یزیتلو
سرعت در را در خود جمع کرده است، به ... و نترنتیا

 (.1105 )شولتز، گسترش است لجامعه ما در حا
همزمان با دسترسی گسترده مردم بـه اینترنـت شـاهد 

 در از طرفی،. نـوعی وابسـتگی در نوجوانـان هسـتيم
در ( جوانان و نوجوانان) ژهیبو که روابط افراد حال نيع

آنها  ، در مقابل از روابطابدییم جهان مجازی افزایش
 ،1115 سامسونوکين،) شودیم در جهان واقعی کاسته

 (.0590زاده و همکاران، حسن از نقـلبه 

 از اسـتفاده کـه داشـت دورازنظر  ،توانیباوجودآنکه نم
 ایناما  است، یـک ضرور  امـروز دنيـای در اینترنـت
 به بجـا و درسـت یريکارگ به بر عالوه ،تواندیم ابزار

 و بگيرد قراراستفاده  مورد نابجا و نادرسـتصور  
 را مشـکالتی آن تـرك کـه آورد، فـراهم را شرایطی
 زاده و همکاران،)حسن .آوردباوجود کـاربر  بـرای
0590.) 

برود  یگوسط کرواژه استرس تکنولوژی در ابتدا ت
که استرس تکنولوژی  ییشد، جا ( استفاده0925)

از انطباق که  یدیجد يماریب": یف شدتعر گونهاین
 یدجد هایتکنولوژیبا  آمدن در کنار یتوسط ناتوان

 ینکه در ا ".افتدمی ها اتفاقانساندر سالمت  يوترکامپ
از  استفاده مطالعه اشاره به استرس مربوط به

از  یدهای استپد تکنواسترسمند دارد. هوش هایگوشی
 که در اثر اطالعا  و ییتجربه استرس کاربران نها

 1101حجم ارتباطا  است)طرفدار و همکاران،  افزایش
 (.0595به نقل از دهقانان، 

یی شبکه کاربر نها فناوریاز محاسبا  و  یندهفزا رشد
 یلهار ،. )برشودمی تکنواسترسشد   یشافزا موجب
تجربه  یشکه افزا رودمیانتظار  ترتيب این ( به1105
موجب  تکنواسترسهوشمند از  هایازگوشی استفاده
برای کاربر شود. )چارلز و  يشتریب استرس احساس

قرار گرفتن در معرض  چنين(. هم1105همکاران، 
بر سالمت  بلندمد  یاثرا  منف زااسترس عوامل روزانه
هوشمند  هایوشیگ که آنجا ازدارد.  ی کاربرانروان
اطالعا  است و مردم احساس  ی فناوریاصل يلهوس
دارند،  " بودن روزه ب" منظوربه به انطباق با آن يازن

ممکن است به  های هوشمندگوشیبه  یوابستگ
کاربر منجر  یش تکنواسترساستفاده از اجباری و افزا

 طوربهبازار نشان داده است که  يراخ هایبررسی شود

 در ٪ 9455نفوذ  یبهوشمند ضر هایگوشی متوسط
 تریسریعکه رشد  رودمیو انتظار  را دارند کشور 59
 (.1105 ،اطالعا  المللیبينشرکت ) داشته باشد يزن
جز استرس، باورهای خودکارامدی اجتماعی نيز به
های هوشمند باشد. تواند تحت تأثير اعتياد به گوشیمی

 از یکی وانعن به خودکارآمدی باورهای امروزه
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 رفتارهای تبيين در عوامل تریناصلی و ترینمهم
 از نقل ؛1105 بندورا) شودمی محسوب انسانی

( 0999) بندورا کليدی استدالل(. 0595 فوالدچنگ،
 انسان عملکرد در خودکارآمدی باورهای نقش درباره
 افراد اعمال و مطلوب شرایط انگيزه، سطح که است این
 آنچه تا دارد قرار دارند، اعتقاد آنها آنچه پایه بر بيشتر
 انسان رفتار چگونگی خاطر همين به. است درست واقعاً
 شانهایتوانایی مورد در که باورهایی وسيله به تواندمی
 قادر واقعاً آنچه وسيله به تا شود بينیپيش بهتر دارند،
 باورهای بنابراین هستند؛ آن دادن انجام به

 افراد کنيم، تعيين که کندمی ککم ما به خودکارآمدی
 انجام را کاری چه دارند که هاییمهار  و دانش با

خودکارامدی یکی از  (.1101 ميلر، و پاجاریس) دهند
های کسب موفقيت و سازش یافتگی ترین مؤلفهمهم

گيرد است و در حيطه روانشناسی مثبت جای می
بعد یک  (. خودکارامدی اجتماعی1100 )اسنایدر و لوپز،

از خودکارآمدی است که بيانگر برآورد افراد از 
شان در برقراری و حفظ روابط بين فردی است. توانایی

 مرتبط فردی بين هایرابطه به اجتماعی خودکارآمدی
 اعتماد عنوانبه( 1105) بتز و اسميت توسط و شودمی
 هایتعامل در شرکت برای توانایی در فردی نفس به

 تعریف فردی بين هایرابطه حفظ و شروع و اجتماعی
 هاانسان که کرد بيان( 1101) جيکاس. است شده
 اجتماعی ارتباط شروع در اجتماعی خودکارآمدی دارای
 نشان هاپژوهش. هستند تواناتر جدید یابیدوست و
 ميزان با اجتماعی خودکارآمدی باالی ميزان که دهدمی

 هرمانوبتز، ؛1115 کاپراراواستيکا،) نفس عز  باالی
 ماتسو ؛1101 اندرسونوبتز،) اجتماعی اعتماد( 1105
 هایمهار  و( 1105 اسميتوبتز، ؛1119 شيومی، و شيما
 آیزنبرگ، دیگيونتو، 1101 آکاپولو و بيلگين) مسئله حل

 .است همراه( 1101 کاپرارا، و ترامونتانو استيکا، کوپفر،
 کشور هر در مهم هایازگروه یکی امـروزه دانشجویان،

 اسـت که نقشـی مسئله این علت و شوندمی محسوب
 در نقش این اهميت. نمایندمی ایفا کشور آینده در آنان
 بخـش اصلی دانشـجویان تنها نه که است این

 هنـری و فنی علمی، مختلف هایحوزه متخصصان

 به چنينبلکـه هم دهند،می تشـکيل را کشـوری هـر
 مدیران اصلی بدنه گروه این که است علت این
دهند و کننده هـر کشـوری را نيـز شـکل میاداره

خصوصت اصـوالً هر گونـه توجـه بـه ایـن گـروه، به
و جـهبـه مسائل بهداشـت روانـی دانشجویان در 

به  0592 آزاد،) آینده آنان و کشور تأثيرا  مهمی دارد
ها باید (. بدیهی است دانشگاه0591نقل از ميرزائيان، 

با اهتمامی فزاینده در راستای بهبودبخشيدن به 
سالمت روان و رشد فردی و بهزیستی دانشجویان 

سالمت روان توجهی به از سوی دیگر بی. قدم بردارند
مد  و بلندمد  اثرا  منفی در افراد جامعه در کوتاه

های اجتمـاعی و اقتصـادی بشـر از جمله، افـزایش حوزه
ـواد مخـدر، افسـردگی، اضـطراب، خودکشی، اعتياد بـه م

های شاخص استرس و حتـی تـأثيرا  منفـی بـر
 خواهد( کشور سرانه درآمد چونهم) اقتصادی بشر

به نقل از ميرزائيان و  0525 جوشن لو،. )داشـت
 (.0591همکاران، 

دریافت که افرادی که  یاکينگ استورم طی مطالعه
خجالتی بوده و اعتياد اینترنتی دارند تنها، کمرو و 

کوبی و همکارانش در پژوهش . باشندیدچارافسردگی م
استفاده زیاد و تفریح گونه از  خود بيان کردند که

جدی در عملکرد فردی نظير  یهابياینترنت با آس
مشکال  تحصيلی، تنهایی، مشکالتخواب و غيره 

 (.1101همکاران،  )کوبی و مرتبط است
خود به این نتيجه  در تحقيق (1105جين و همکاران )

اجتماعی  یهارسيد که نوجوانانی که از تماس
عنوان ابزاری برای ، از اینترنت بهکنندیم یريگکناره

جين و همکاران، ) کنندیفرار از واقعيت استفاده م
1105.) 

 ميزان نشان داد نمرا  (0595) ی پوراکبرانهاافتهی
 ا نمر همراه، گوشی از استفاده افزایش در اضطراب
 اینترنت از استفاده افزایش موارد در استرس و اضطراب

 از استفاده افزایش در استرس و افسردگی نمرا  و
 یهاافتهاست. ی بوده باالتر یداریطور معن به ماهواره
 تلفن به وابستگی که است آن از حاکی (0595) رهبرنيا
 باعثتنها نه اجتماعی یهاشبکه از استفاده و همراه
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ابط اجتماعی و فاصله گرفتن از کانون کاهش رو
 ؛ وشودیم ی و افت تحصيلیوربهره خانواده،کاهش

نشان دادند که بين وابستگی  (0595) پناهی و همکاران
به تلفن همراه با افزایش ارتباط ناسالم و افت تحصيلی، 

بين وابستگی به  بيان کرد (0595) خزایی، .رابطه دارد
 داریمعن ابط مثبت وتلفن همراه با پرخاشگری رو

دریافت که  (1105) اوداکی .یوجود داشت
ی نيبشيپ ی درابرجسته خودکارآمدی تحصيلی نقش
 (1105) لين و همکاران .وابستگی به اینترنت دارد

خود دریافتند که خودکارآمدی نقش مهمی در پرهيز از 
دریافت که  (1101) هاردی .داردگونه  ادياعت رفتار

رنجور  -اینترنت دارای ویژگی روانافراد معتاد به 
. یی، آشفتگی اجتماعی و تنهایی هيجانی هستندخو
کسب آنها  گرا بوده و هدفکمتر برونآنها  چنين،هم

ی اجتماعی هاشبکه حمایت اجتماعی از طریق
دریافتند که ( 1100) تومی و همکاران .اینترنتی است

  استفاده مداوم از تلفن همراه باعث ایجاد اختالال
. با توجه به نتایج تحقيقا  گرددیمخواب و استرس 

ی هوشمند هایگوشی اعتياد به بررس مورد گذشته در
با استرس و خودکارامدی اجتماعی، در تحقيق حاضر 

ارتباطا   یآورفن سعی شده است به بررسی رابطه
ميانجی حمایت ( و استرس با نقش ی هوشمندهای)گوش

واحد  واحد یآزاد اسالم گاهاجتماعی در دانشجویان دانش
پژوهش مدل و  این انجام برای. شود بجنورد پرداخته

 (0. )شکل گرفته شد نظردر  یهاهيفرض
 

 اصلی فرضيه
 نقش با استرس و هوشمند یهایگوش به اعتياد بين

واحد  آزاد دانشگاه دانشجویاندر  اجتماعی حمایت
 .دارد وجود بجنورد رابطه

 

 فرعی هایفرضيه
دانشجویان دانشگاه  اجتماعی استرس و حمایت بين -0

 رابطه وجود دارد. آزاد اسالمی واحد واحد بجنورد

بين اعتياد به گوشی و استرس دانشجویان دانشگاه  -1
 آزاد اسالمی واحد واحد بجنورد رابطه وجود دارد.

دانشجویان  اجتماعی بين اعتياد به گوشی و حمایت -5
حد بجنورد رابطه وجود دانشگاه آزاد اسالمی واحد وا

 دارد.

 

 روش تحقيق
 شناخت و بررسی به کهجهت آن از حاضر پژوهش
 پردازدیم موجود شرایط در متغيرها ميان روابط بيشتر
 قرار یابینهيزم - توصيفی یهاپژوهش دسته در
 متغيرها بين رابطه بررسی به کهجهت  آن از و ؛رديگیم
 جامعه .است گیهمبست یهاپژوهش نوع از پردازدیم

دانشگاه آزاد  دانشجویان کليه را پژوهش این آماری
باشند که از مینفر  0951اسالمی واحد بجنورد به تعداد 

(، 0991کرجسی ) –مورگان  فرمولبين این تعداد طبق 
نفر به عنوان حجم نمونه مورد نظر انتخاب شدند  505

اعتياد به گوشی همراه از پرسشنامه جهت سنجش 
توسط کوهی  1119ارد وابستگی به موبایل در سال استاند

صور  طيف  هسوال است که ب 11تهيه شده است. شامل 
 گذاری شده است.ای نمرهدرجه 5ليکر  

زای زندگی دانشجویان به منظور مطالعه عوامل استرس
پرسشنامه و واکنش آنان نسبت به این عوامل از 

 (0990( )گادزال، SLSIاسترس دوران دانشجویی )
فرم کوتاه و بخش مرتبط با استرس ناشی از گوشی 

برای سنجش سوال استفاده گردید  9همراه یعنی 
 (MOS) حمایت اجتماعی از مقياس حمایت اجتماعی

توسط شربورن و استوار  ساخته  0990که در سال 
این آزمون که ميزان حمایت  شود.شد، استفاده می

اجتماعی دریافت شده توسط آزمودنی را می سنجد، 
که به صور   زیر مقياس است 5عبار  و  09دارای 

 در .شده است ای نمره گذاریدرجه 5طيف ليکر  
پژوهش حاضر با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ 

ها مورد سنجش قرار گرفت که ميزان پایایی پرسشنامه
های اعتياد به گوشی همراه، استرس و پرسشنامه برای

و  990/1، 201/1حمایت اجتماعی به ترتيب مقادیر 
بدست آمد که گویای اعتبار باالی پرسشنامه  295/1

ها نيز طی تحقيقا  های مذکور بود روایی پرسشنامه
گذشته مورد تایيد قرار گرفته بود از طرفی روایی 
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د تایيد استاد راهنما محتوایی سواال  هر یک نيز مور
 قرار گرفت. 

 

  هایافته
رابطه بين اعتياد به  یدر این قسمت به بررس

 یتحما یهوشمند و استرس با نقش ميانج یهایگوش
واحد  یاسالم دانشگاه آزاد یاندر دانشجو یاجتماع

 پردازیم.میLisrel افزار بجنورد با استفاده از نرم
 (5و  1)شکل 

ی نيکویی برازش مدل ساختاری هانتایج بررسی شاخص
برازش مدل است، چرا که ميزان تایيد دهندۀ پژوهش نشان

نشانگر برازش قابل قبول مدل  RMSEA 1412کمتر از 
، CFI ،GFI ،AGFIچنين مقادیر ساختاری است. هم

NFI ،NNFI در ادامه  هستند. 9/1 همگی باالتر از
ای مقدار ضریب مسير و معناداری روابط بين متغيره

 آورده شده است.  0پژوهش در جدول 
با توجه به نتایج آزمون مدل ساختاری و مقادیر ضریب 

. دهدنشان می روابطمسير و معناداری برای هر یک از 
بين اعتياد به گوشی همراه و استرس رابطه مثبت )ضریب 

( برقرار 55/9 )سطح معناداری ( و معناداری99/1 مسير
ان که اعتياد به گوشی همراه در است از اینرو به همان ميز

بين دانشجویان افزایش یابد بر ميزان استرس انها نيز افزوده 
شود برای رابطه بين اعتياد به گوشی همراه و حمایت می

اجتماعی نيز مقادیر ضریب مسير و معناداری به ترتيب 
بدست آمد که نشان دهنده آن است با اعتياد  -15/2و  -59/1

شی همراه ميزان حمایت اجتماعی آنها کاسته دانشجویان به گو
برای رابطه بين استرس و حمایت اجتماعی نيز مقادیر  .شودمی

بدست  -59/9و  -55/1 ضریب مسير و معناداری به ترتيب
آمد که گویایی این مدعاست افزایش استرس ناشی از اعتياد 
در  به گوشی همراه خود باعث کاهش ميزان حمایت اجتماعی

 (0شجویان می شود. )جدول بين دان

 

 بحث و نتيجه گيری
 شدید تمایل حقيقت در همراه تلفن از استفاده به اعتياد
 و پس که احساسی و گيردمی انجام که است رفتاری به

 از استفاده به معتادان. دهدمی دست فرد به آن از پيش
 گيرند،می فاصله خانواده و دوستان از همراه تلفن

 نظير اجتماعی و سنی هایاولویت د،شونمی انزواطلب
 تلفن که هنگامی زنند،می پس را اشتغال و تحصيل
 از و کنندمی فکر آن به نيست دسترس در همراه
 در همراه تلفن بودن خاموش. برندمی رنج اشدوری
 حتی شودمی موجب و است ناپذیرتحمل معتاد افراد
 همراه تلفن گوشی که خاصی مواقع در یا خواب هنگام
 به دهندمی قرار سکو  حالت در یا کنندمی خاموش را

 در چنپرتيفان پژوهش .شوند دچار شورهدل و استرس
 تلفـن به اعتياد با افسردگی ميان رابطه بررسی زمينه
 تلفن بـه اعتياد عالئم آمریکایی، دانشجویان در همـراه
 عـدم حواس، شـامل دانشـجویان ایـن در همـراه
 تلفن به اعتياد ميان دو گيری،کناره دباری،بر و تحمل
 به داریمعنی رابطه آمده وجـود بـه افسردگی و همراه
 دانشجویان اعتياد مطالعه این در چنينهم آمـد دست
 طرز بـه مرد دانشجویان بـه نسبت همراه تلفـن به زن

گوشی و  به اعتياد بين .بود بيشتر چشـمگيری
 اسالمی آزاد دانشگاه اندانشجوی اجتماعی خودکارآمدی

 با پژوهش دارد. نتایج وجود رابطه علی آباد کتول واحد
( 1105) همکاران و لين ،(1105) اوداکی هاییافته

امروزه بيشتر از گذشته  .باشدسو میمطابقت دارد و هم
اند اما افراد به تلفن همراه بـرای ارتباطا  خود وابسته شده

ن همراه سبب وابستگی زیاد از حد از تلفـ اسـتفاده بيش
کـانون توجـه فـرد و  .(0595نيا، رهبری) شودجوانان می

کننده رویدادهای منفی باورهـای خودکارآمدی او تعيين
های های نظری، الگوها و نظریهاجتماعی است و دیدگاه
های پژوهش مبنی با توجه به یافته. شناختی را تأیيد نمود

ر خود و باورهای خودکارآمدی بر این که توجـه متمرکز ب
شناختی هایواسطه ارتباط اضطراب اجتماعی و سوگيری

های درمانی شناختی و توان بـه تبيـين روشهستند، می
این شيوه درمانی . رفتاری اضطراب اجتماعی پرداخت

ای از فنون شناختی و رفتاری است که افراد آميزه
الح مضطرب اجتماعی را در راستای شناسایی و اص

دگرگون . کندزا یاری میباورهـای نادرست و اضطراب
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بخش این اختالل، مورد تأکيد ویژه سـاختن عوامـل تداوم
 . این الگوی شناختی است

هایی به شرح زیر در راستای نتایج پژوهش، پيشنهاد
 گردد:ارائه می
 نمایند مشخص تا شود انجام مطالعاتی شودمی پيشنهاد
 به منجر همراه تلفن و اینترنت از نامناسب استفاده
 شناختی اختالال  و سایکولوژیک هایاسترس
 استفاده مستعد را فرد اختالال  این یا و شوندمی

 .کندمی مذکور هایتکنولوژی از پاتولوژیک
 و بررسی اعتياد شخصيتی هاینشانه شودمی پيشنهاد
 و اجتماعی هایمهار  ارتقای چون بالقوه مداخال 
 .شود اتخاذ دانشجویان نفسعز  افزایش

های مؤثر اجتماعی تلفن همراه از طریق توجه به جنبه
توان آموزش و آگاهی، تنها روشی است که با آن می

عالوه بر احترام به حرمت نفس، نسبت به مسائل 

مربوط به ارتباطا  آنها کنترل و نظار  کافی داشته 
بت استفاده های مثشود جنبهباشيم از اینرو پيشنهاد می
 .از گوشی هوشمند تبليغ شود

مراکز آموزشی، ) سازگردد نهادهای فرهنگپيشنهاد می
در آموزش ( و پرورش های جمعی و آموزشرسانه

صحيح استفاده از این تکنولوژی جدیت بيشتری به کار 
 .ببرند

 

 تقدیر و تشکر

 ارشد دانشگاهبرگرفته از رساله کارشناسی مقاله حاضر
نویسنده اول بوده از اینرو  می واحد بجنوردآزاد اسال
مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی واحد  از مقاله نویسندگان

 مطالعه در کنندهشرکت بجنورد و دانشجویان
 .کننداری میذگسپاس

 

 مستقيم و ضرایب معناداری فرضيات مدل رابطۀنتایج  - 1جدول

مسير ضریب مسير آزمون نتيجه معناداری   

استرس ---گوشی همراه  اعتياد به  99/1  55/9  قبول 

حمایت اجتماعی ---اعتياد به گوشی همراه   59/1-  15/2-  قبول 

حمایت اجتماعی ---استرس   55/1-  59/9-  قبول 

 

 

 

 

 

 : الگوی مفهومی تحقيق1شکل 

 

 اعتياد به گوشی

 

 حمایت اجتماعی

 

 استرس
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