
 

 

 افسردگی و اضطراب با آن رابطه و هوشمند تلفن به اعتیاد علل بررسی

 2چاشمی عمادی جواد ، سید1رجبیان شاه فاطمه

 .ایران ،خوارزمی دانشگاه بالینی روانشناسی ارشد دانشجوی .1

 .(مسئول نویسنده) .ایران ،بهشتی شهید دانشگاه بالینی روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجوی .2
 22-42، صفحات 1311 ماهخرداد، مو چهار چهل، شماره پنجمنوین در علوم رفتاری، دوره  یهاپیشرفتمجله 

 چکیده

وشمند ، تلفن هدهدمیکه در قرن بیستم زندگی بشر را دگرگون کرده است و همچنان به رشد فزاینده خود ادامه  هاییپدیدهیکی از 

 هایلفنت. از زمانی که استفاده از کندمینقش مهمی را در روابط بازی  جهان سرتاسراستفاده از تلفن هوشمند در  طورکلیبهاست. 

وشمند از تلفن ه ازحدبیشهوشمند رایج شده سوالی که ذهن بسیاری از پژوهشگران را به خود مشغول کرد این بود که آیا استفاده 

خص از آن و اشتغال ذهنی به آن مش ازحدبیشده منجر به اعتیاد گردد یا خیر. تشخیص اعتیاد به تلفن هوشمند با استفا تواندمی

 ی آن بارابطه وجودبااینهای اخیر ادبیات مربوط به اعتیاد به تلفن هوشمند رشد چشمگیری داشته است. سال در .شودمی

 هبررسی مفهوم استفاد جهتروشن نشده است. در این پژوهش  خوبیبهروانی هنوز  شناسیآسیبموجود در  هایبندیطبقه

 هازجملو رابطه آن با اختالالت روانی  سازمشکلهوشمند و همچنین بررسی علل احتمالی این استفاده  هایتلفناز  سازمشکل

ار مورد ارزیابی قر شدهغربالداده معتبر داخلی و خارجی جستجو شده و نتایج مقاالت مرتبط  هایپایگاهاضطراب و افسردگی، 

بیشتر مقاالت رابطه بین استفاده  معناداری با اعتیاد به تلفن همراه رابطه دارد. طوربهاضطراب و افسردگی نشان داد که  هایافتهگرفتند. 

ر نظر ، بدون دبیندراینپایین را بررسی کرده بودند.  نفسعزتاز تلفن همراه با افسردگی، اضطراب، استرس حاد و  سازمشکل

 دهندهشاننهوشمند مرتبط بوده است که  هایتلفناز  سازمشکلره با استفاده گرفتن سایر متغیرهای مرتبط، شدت افسردگی هموا

هوشمند مرتبط بود اما اندازه اثر کوچکی  هایتلفناز  سازمشکل. اضطراب نیز همواره با استفاده باشدمیحداقل اندازه اثر متوسط 

ر کوچک ناپیوسته و با اندازه اث صورتبه نفسعزتتبط بود. و با اندازه اثر کوچک تا متوسط مر ایگونهبهداشت. استرس هم همواره 

 دارند. تریکوچکاندازه اثر  هاآنتا متوسط مرتبط بود. با بررسی آماری سایر متغیرهای مرتبط متوجه شدیم که 

 دهوشمناز تلفن  سازمشکلروانی، اضطراب، افسردگی، استفاده  شناسیآسیباعتیاد به تلفن هوشمند،  کلیدی: هایواژه

 
 1311 ماهخرداد، و چهارم چهل، شماره پنجمدوره ی نوین در علوم رفتاری، هاشرفتیپمجله 
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 62                                                                                                                  1311 ماهدوره پنجم، شماره چهل و چهارم، خرداد مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

 نکهیالوه بر اهستند. ع هاتلفن رینسبت به سا یشتریهستند که قادر به پردازش اطالعات بی محبوب هایدستگاههوشمند  هایتلفن

 هایهشبکو  نترنتیبه ا ی، دسترسهابازی ازجمله گرید هایویژگیاز  یاریدارد، بس ارتباطات کاربرد یهوشمند برا هایتلفن

در وشمند ه هایتلفن طورکلیبه (.6112و همکاران،  1دمیرسی) شوندمیشامل  زیرا ن هااینو امثال  هافیلم، رسانیپیام، یاجتماع

 نسب و همکاران، یلیاسماع) استکانات فراوانی فراهم ساخته و برای کاربران خود نیز ام کنندمیارتباطات نقش مهمی را ایفا 

نشان  ویپ یهستند. نظرسنج ریدر سطح جهان فراگ یهوشمند در جامعه مدرن امروز هایتلفن (.1931و همکاران،  ی؛ زنجان6112

از افراد، استفاده  یاریبس ی، براحالباایناست اما  ٪29آن  یجهان نیانگیتلفن هوشمند هستند و م یدارا هاآمریکایی ٪16که  دهدمی

 هاییفناوریمتعددی از  هایمثالدر تاریخ  (.6112و همکاران،  6)الهای را به همراه دارد یمخرب راتاث هوشمند یاز گوش سازمشکل

، خود هاناوریف آن نشدهبینیپیشزمان پیامدهای منفی  باگذشتاما  اندشدهاست که در ابتدا با شور و اشتیاق وارد اجتماعات بشری 

در جامعه به پیامدهای مختلفی منجر گردیده است. وابستگی وشمند تلفن ه .(1932؛ سلیمانی و همکاران، 1331، 9تنر) انددادهرا نشان 

ان، جانی و همکارزن) باشدمی وشمندمسائل در ارتباط با فناوری تلفن ه ترینشایعاز  یکیآنو اعتیاد به استفاده از  وشمندبه تلفن ه

از تلفن هوشمند  ازحدبیشاستفاده  صورتبه است که اغلب یاختار( سPSU) "از تلفن هوشمند  سازمشکل استفاده" (.1931

و همکاران، 2چیویولن؛ 6112،و همکاران 2یولی)ب کندمی جادیتداخل ا یروابط اجتماع ایکه در کار، مدرسه  شودمی فیتعر یشخص

6112.) PSU  ( و هر دو ساختار6112همکاران، و چیوی؛ ولن6112و همکاران،  2سوارتباط دارد )ک نترنتیاز ا سازمشکلبا استفاده، 

محققان معتقد هستند که مانند انواع  .(6112وهمکاران،  چیویولن) شوندمیدر اختالالت مصرف مواد را شامل  شدهمشاهده هاینشانه

 تواندمی نیزوشمند ه هایتلفناز  ازحدبیشو اینترنت، استفاده  ایرایانهی هابازیاعتیاد مثل اعتیاد به مواد مخدر، الکل، پرخوری، 

افراد معتاد به تلفن همراه قادر نیستند که از تلفن . (6112احمدی و همکاران، ) در ذهن و اعصاب کاربران نوعی اعتیاد ایجاد کند

اد از عالقه این نوع اعتی درواقعدائمی از آن استفاده کنند.  صورتبه کنند تا بتوانندهمراه خود دور بمانند و از هر ترفندی استفاده می

 (.1932؛ سلیمانی و همکاران، 6112، 1آزوکی) شودجنون در دسترس بودن تبدیل می نوعیبهفراتر رفته و 

یی با استفاده از دارو ی شبیه عالئم وابستگیهایویژگیبرای تشخیص اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به تلفن هوشمند، ابتدا مشاهده 

؛ بیدی و 6111 ،2آرمسترانگانجام شد ) (IV-DSM) چهارمراهنمایی تشخیصی و آماری اختالالت روانی ویرایش  هایمالک

بر  (.1931؛ بیدی و همکاران، 1333، 3اختالل کنترل تکانه معرفی کردند )یانگ عنوانبهرا  هاآن(. محققان دیگر نیز 1931همکاران، 
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 61                                                                                                                  1311 ماهدوره پنجم، شماره چهل و چهارم، خرداد مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

تعامل انسان و  )رفتاری( که شامل غیر شیمیاییاعتیاد  عنوانبهتواند عملیاتی می طوربهگاه گریفیتز، اعتیاد به تکنولوژی اساس دید

 عموالًمای( باشد و های رایانهدستگاه است، تعریف شود. این اعتیاد ممکن است انفعالی )مانند تلویزیون( یا فعال )مانند بازی

(. بر اساس 1931و جوکار،  انی)سپهردارد که ممکن است به افزایش تمایل به اعتیاد کمک کند  ایکنندهویتتقو  القاکنندههای جنبه

ترین فعالیت برجستگی )که فعالیت معینی، مهم-1از:  اندعبارتجزء اصلی اعتیاد، اعتیاد رفتاری است که اجزای آن  دیدگاهاین 

-2تحمل )تمایل بیشتر برای استفاده (؛ -9تغییر خلق؛ -6یابد(؛ رد تسلط میشود و بر تفکر، احساس و رفتار فزندگی شخص می

؛ 1922بازگشت یا عود )داوود آبادی،  -2تعارض )شامل تعارض بین فردی یا تعارض درون فردی(؛ -2گیری؛ های کنارهنشانه

 هایگوشی ویژهبههمراه  هایتلفن ییاکار شیدارند و افزا یاجتماع هایشبکهکه  ییایمزا رغمعلی (.1931سپهریان و جوکار، 

و  1تون)کلی سازدمیرا مختل  هاآنروزمره  یزندگ کهطوریبه کنندمیخود استفاده  هایتلفناز  ازحدبیشاز افراد  یاریهوشمند، بس

 یهنگام رانندگ امیسال پار به توانمیآن  ازجمله، که تهمراه اس یهمراه با خطرات هایتلفناز  سازمشکل. استفاده (6112همکاران، 

اضطراب  ازجمله، یروان شناسیآسیبانواع  با نی. همچن(6112و همکاران،  6)کازولینو اشاره کرد شودمی و مرگ بیمنجر به آس که

 یهمراه رابطه دارد، افسردگ از تلفن ازحدبیشکه با استفاده  یاز مشکالت یکی .(6112ت )دمیرسی و همکاران، همراه اس یو افسردگ

به استفاده  یرشتیب لیپر کردن اوقات فراغت خود تما یافراد، افراد افسرده برا ریاز آن است که نسبت به سا یحاک اتقیتحق .است

احساس  ،یفرار از مشکالت واقع یبرا یافراد تلفن همراه راه نیا یگفت که برا توانمی طوراین درواقع دارند و از تلفن همراه

 شدهانجام قاتیبر اساس تحق ،به راینعالوه  .(6119و همکاران،  یاعزخ) رودمیبه شمار  یافسردگ ایاضطراب  ،ییگناه، تنها

به تلفن همراه رابطه  ادینشان داد که اضطراب با اعت یوانیتا آموزدانش 623به تلفن همراه رابطه دارد. مطالعه  ادیبا اعت زیاضطراب ن

ارشد  یدانشگاه کارشناس یدانشجو 126از  دتریمطالعه جد کی. (6111 و همکاران،؛ هیوی 6116و هوانگ  ویهونگ، چ) داردمثبت 

 .(6111 ؛ هیوی و همکاران،6112 ،ساپاچ، راکمن و کالرک) داردرابطه  یاز تلفن همراه با اضطراب اجتماع دهکانادا نشان داد که استفا

رده و ک یهوشمند و اضطراب را بررس هایگوشیبه  ادیعتا نی، رابطه بهیارشد ترک یکارشناس یدانشجو 912از  گریمطالعه د کی

با توجه به اهمیت باالی مهار و کنترل اعتیاد به تلفن همراه و  (.6111هیوی و همکاران،) استمثبت  هاآن نینشان داد که رابطه ب

د، انجام باش مؤثرماهیت این اختالل  در مهار و شناسایی بهتر نوعیبهتواند های همبود با این اختالل که میاهمیت توجه به اختالل

 رسد.پیشگیری و درمان ضروری به نظر می هایمدلپژوهش در این زمینه جهت استخراج 
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 62                                                                                                                  1311 ماهدوره پنجم، شماره چهل و چهارم، خرداد مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 روش پژوهش

 Addiction ،Smart Phone هایکلیدواژهو سیویلیکا و  Google Scholar ،Sidجستجوی  هایپایگاهبا استفاده از 

Problematic Use ،Depression ،Anxiety  هوشمند، افسردگی و اضطراب و  هایتلفناز  سازمشکلو یا اعتیاد، استفاده

علمی معتبر داخلی مانند ایرانداک، سید  هایپایگاهدر مجالت و  چنینهم Elsevierو  Sience direct هایپایگاهمقاالتی که در 

مقاله که مطالعات مقطعی بوده و در  31ند. بیش از بود شدهچاپتخصصی و مرتبط با اعتیاد  عمدتاًو سیویلیکا و خارجی که 

 111در مطالعات کمی حدود  کهطوریبهقرار گرفت.  موردنظرقرار داده بودند  موردمطالعهرا  تریتوجهقابلخود حجم  هایبررسی

با خود از ارجاعات  زمانهمت مقاالتی که در بین مقاال چنینهمو  اندبودهنمونه مالک انتخاب  21نمونه و در مطالعات کیفی حداقل 

 هاآنشار بیشتری از انت زمانمدتمقاالتی که  معموالًبیشتری برخوردار بودند شانس انتخاب بیشتری داشتند. الزم به ذکر است 

 زمانمهارجاعات بیشتری نسبت به مقاالت جدیدتر دارند و در بررسی این پژوهش شده است ارجاعات مقاالت با مقاالت  گذردمی

 انتخاب شود که ارجاعات ایمقاله اندبودهحجم نمونه و سال انتشار مانند هم  ازنظرقرار بگیرند و در انتخاب دو مقاله که  مدنظرخود 

 قرار گیرد که در این صورت با حذف تعدادی موردبررسی. از طرفی سعی شده است مقاالت مربوط به دو دهه اخیر اندداشتهبیشتری 

 مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. هاآنو نتایج  شدهانتخابمقاله خارجی  69مقاله داخلی و  2 تدرنهایاز مقاالت 

 هایافته

 زمینهپیش

 در محصوالت تلفن همراه و به دنبال آن لیدر صنعت موبا یاساس رییتغ کی، نشانگر 6111در سال  یجهان یبه بازارها فونیآ یمعرف

 کی اساس بر(. 6111؛ الهای و همکاران، 6111، 1همراه با آن بوده است )فرامر یکیتکنولوژ ارشمبی هایپیشرفتآن  لیبود که دل

هوشمند را  هایتلفن(، استفاده از 6111، ؛ الهای و همکاران6112و همکاران،  6)سونگ نترنتیا یو کاربردها دیاز فوا شناسینشانه

ات اطالع ی(، جستجولیمیو ا می، تقومثالعنوانبه) کارایی شیفزاموارد شامل ا نیکرد: ا بندیطبقه ریز بیبه ترت توانمی

 یو جبران پول یآرامش، سرگرم (،یاجتماع هایرسانه، مثالعنوانبه) یاخبار در وب(، تعامالت اجتماع ی، جستجومثالعنوانبه)

 بوده هوشمند در ابعاد کوچک هایتلفن است که نیمهم ا نکته (.6112و همکاران، 9( است )ون دورسنیمشتر افتنی، مثالعنوانبه)

 .(6111الهای و همکاران، ) روندمیپول شما  فیک ای بیآسان به ج یدسترس یو سبک هستند و برا

کاربر  9111از  شی( ب6112، 2و پیج 2تیمنتشر شد )اسم ویپ یقاتیتوسط مرکز تحق 6112که در سال  یمل یمطالعه نظرسنج کی

از  داریبرنمونهمطالعه  کیهوشمند بودند. در  گوشیصاحب  دوسوم باًیکرد، تقر بردارینمونهرا  ییکایتلفن همراه بزرگسال آمر

هفته  کیطول  در شد. رییپیگهفته  کیبه مدت  کنندهشرکت 1111از حدود  ایزیرمجموعههوشمند، گوشی از  فادهتجربه است
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 63                                                                                                                  1311 ماهدوره پنجم، شماره چهل و چهارم، خرداد مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 نترنتیا چک کردن ،(٪36) یریتصو ای صوتی تماس ،(٪31) کارسال پیامهوشمند شامل  یهاگوشیکاربرد  ترینرایجمشاهده، 

های و مزایای زیاد گوشی کاربردها رغمعلی (.6111است )الهای و همکاران،  (٪12) یاجتماع هایشبکه و( ٪22) لیمای ،(23٪)

با  یان( را که هنگام رانندگبزرگساالن جو ویژهبهرانندگان )حواس  ندتوانمیهوشمند  هایهوشمند، مضراتی نیز وجود دارد. گوشی

هوشمند  یهاگوشی. استفاده از (6112شوند )کازولینو و همکاران، بالقوه منجر به تصادفات  طوربهپرت کنند و  کنندمیتلفن صحبت 

های و ؛ ال6119 و همکاران، 1)تامپسون است ابانیعبور از خ ایهنگام راه رفتن و  ادهیپ انعابر نیدر ب پرتیحواسعامل  نیهمچن

با درد گردن و شانه همراه  ،یفرد در هنگام استفاده از گوش یحالت بدن لیهوشمند به دلهای گوشی از استفاده (.6111همکاران،

 ان با ضعفآموزدانشاز تلفن همراه در  استفاده .(6112 و همکاران، 6)آینال شودیم باعث اختالل در عملکرد دست نیو همچن است

و  9)پرابو ار دهدقر یمنف یامدهایپ ایافراد را در معرض خطرات  تواندمی شتریاستفاده ب تبط استربدتر م یلیو عملکرد تحص یبدن

 (.6111، ؛ الهای و همکاران6112همکاران، 

 ایجاد اعتیاد در رابطه با استفاده از گوشی هوشمند

های و همکاران، ال) پرداختاعتیادهای رفتاری دا باید به مفهوم اعتیاد و همراه در ابت هایتلفنبرای فهم بیشتر اعتیاد به اینترنت و 

، بلکه به یبه عوامل جسم تنهانه هاآن رایدشوار است، ز معموالًهوشمند،  هایتلفنبه  ادیاعت ازجمله، یرفتار اعتیادهای .(6111

 ادیاعت یاصل هایویژگی (.6113و همکاران،  2یکیا؛ سا6112،یو چو ی، آن، چوی)ل شوندمیمربوط  زین یو روان یعوامل اجتماع

 یریار، درگشدن در رفت ریآن، کاهش کنترل بر درگ یمنف راتیتأث رغمیرفتار عل کیمداوم با  یریدرگ موارد است:این شامل  یرفتار

 (.6113 ن،سایکیا و همکارا) شودمی جادیشدن در رفتار ا ریبالفاصله قبل از درگ که یهوس ایو  اقیو اشت یاجبار

زیربنای فیزیولوژیک یکسانی بین اعتیاد دارویی و اعتیاد رفتاری وجود دارد به این معنا که در اعتیاد به مواد میزان  هابررسیبر اساس 

موجب  هاهورمونترشحات دوپامین و نوراپی نفرین در مغز با مصرف مواد الکلی یا روان گردان افزایش می یابد و فزونی ترشح این 

، ورزش، یقماربازگفت که تکرار رفتارهایی مانند  توانمی طوراینتوجه به شباهت اعتیاد رفتاری به مواد  با .شودمیس لذت احسا

ن حاصل از ترشح ای هایلذتو  گرددمیاعمال جنسی، خرید و غرق شدن در اینترنت باعث ترشح دوپامین و نوراپی نفرین در مغز 

 سازدیمبر این اساس مغز فرد معتاد وی را مجبور  و ؛به رفتارهای اخیر روی بیاورند ازپیشبیشد که افرا شودمیباعث  هاهورمون

 اظهار هوشمند هایگوشی دارندگان از ٪22در مطالعه پیو،  .(1932 )سلیمانی و همکاران، دست بزند موردنظرتا به تکرار رفتار 

هوشمند خود،  هایگوشینگام جدا شدن از (. ه6112 ،2جیو پ تیاسم) " کنند زندگی گوشی بدون ندتوانمین هاآن" که داشتند

 قت،ی(. در حق6112و همکاران،  تونی)کل دارندترکو عالئم شبه  دهندمیرا نشان  بسیاری از افراد شواهدی از افزایش اضطراب

 (.6111؛ الهای، 6112 ،2و جرف روگر)ک کنندیتجربه م امکیپ افتیدر ابیدر غ یارتعاشات تلفن همراه را حت از افراد، یاریبس

                                                           
1. Thompson 
2.İNal 
3. Prabu 
4. Saikia 
5. Smith & Page 
6. Kruger& Djerf 
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 91                                                                                                                  1311 ماهدوره پنجم، شماره چهل و چهارم، خرداد مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

مند هوش یسازه در رابطه با گوش نیا فیتوص یکه برا یگری، اصطالحات د"هوشمند  یاز گوش سازمشکل استفاده"بر  عالوه

(. 6112 ،1ینترو -کاردفلت) " جبرانیاستفاده "و  " اجباری استفاده"، " ازحدبیشاستفاده "، " اعتیاد"از:  اندعبارتاست  استفاده شده

ت از فرار از را که عبارت اس استفاده نیچن زهینباشد، اما انگ سازمشکل مشابه استفاده قاًیدق " جبرانیاستفاده "ممکن است اصطالح 

مشخص  چنینهم (.6112 نتر،یو-)کاردفلت کندیرا مشخص م ،یمنف جاناتیاز ه زیپره ای، و / یواقع یایدر دن فیمشکالت و وظا

رتبط است )کوس م ینترنتیا یهابازیبه  ادیو اعت نترنتیبه ا ادی، مانند اعتهاسازه گریهوشمند با د یاز گوش سازمشکل شد که استفاده

 (.6112 ،همکارانو 

 هابازی، نترنتیکه امکان استفاده از ا یزمان یعنیکرد  دایهوشمند رشد پ یهایقبل از رواج گوش نترنتیبه ا ادیمربوط به اعت اتیادب

 یهایاز گوش سازمشکلاستفاده  تیماه شودیکه باعث م یزیچ نبود. پذیرامکانهمراه  هایتلفن قیخدمات وب از طر ریاس ای

 دبحثمورهوشمند است که در باال  یهایگوش یکاربردها گریو د یحمل و دسترس تیقابل متفاوت باشد، هاهساز گریهوشمند از د

 شناختیروان هایمدلبیشتر  (.6112و همکاران،  6یهستند )کرال زیمتما گریکدیاز  یآمار نظراز هاسازه نی، ادرواقع و ؛قرار گرفت

 نسونی)راب شوداز یک فرآیند تقویت مثبت یا منفی ناشی می ،شودنامیده می "اعتیاد  " آنچهیا  ،کنند که استفاده اجباریاعتیاد فرض می

، شودمیگفته  " مؤثرتنظیم "یا  " خوددرمانی" هاآنتقویت منفی، که اغلب به  هایمدل(. 6111 ؛ الهای و همکاران،6119، 9جیو بر

 ؛ الهای و همکاران،6112 و همکاران،2)بکر گیردمیراهی برای کنار آمدن با هیجانات منفی شکل  عنوانبهمعتقد است که اعتیاد 

 ستایاد است، اما تحقیقات در این حیطه متناقض بوده تقویت منفی یک مکانیزم فطری برای اعت رسدمیبه نظر  اگرچه .(6111

 یانگیزهتقویت منفی ممکن است منجر به وابستگی های ناهشیار شود که  (.6111؛ الهای و همکاران، 6116و همکاران،  2شیفمن)

، ناتوانی حالبااین هوشمند(. تلفن غیرارادیچک کردن  ،مثالعنوانبه) کنندرفتارها ایجاد می در اینرا برای درگیر شدن  غیرارادی

یر بنایی تقویت منفی مکانیسم ز هایمدلبنابراین،  ؛شودمیمنجر به افزایش سطح روحیه منفی  غیرارادیدرگیر شدن در این رفتار  در

استفاده  ت، اما ممکن است توضیح ندهند که چگونه ممکن است فرد از ابتدای استفاده به سمدهندمیبرای تداوم استفاده را نشان 

 .(6111)الهای و همکاران،  کندمیحرکت  شناختیآسیب

ت اعتیاد )در تقویت مثب هایمدل بر ،کندمیپیش روی  سازمشکلبه سمت استفاده  اینکه چگونه استفاده در توضیح هامدلبیشتر 

. (6111، ؛ الهای و همکاران6111، جیبرو  نسونی)راب تأکیددارنددرجه اول برای استفاده از مواد( مانند نظریه انگیزش حساس سازی 

برند می ، جایی که افراد از آن لذتگیردمیروشی برای بهبود وضعیت خلقی شکل  عنوانبهاین نظریه معتقد است که اعتیاد در ابتدا 

 شودمی، و باعث شودمیهای مثبت رفتار اجباری هستند. در مراحل اولیه، این امر باعث یادگیری پاولفی خواهان جنبه درنهایتو 

 چ،یبر و نسونیراب) شوندکوچکی که عالمت دریافت پاداش از رفتارهای اجباری است، معتاد  هاینشانهبه  ایفزاینده طوربهافراد 

                                                           
1.Kardefelt-Winther 
2. Kiraly 
3. Robinson &Berridge 
4. Baker 
5. Shiffman 
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 91                                                                                                                  1311 ماهدوره پنجم، شماره چهل و چهارم، خرداد مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

وع تقویت مثبت شر روندیک عنوانبهاز گوشی هوشمند، ممکن است  سازمشکلبنابراین استفاده  ؛(6111و همکاران،  الهای ؛6111

 یوحیهرآن، هنگامی که فرد امکان استفاده از گوشی را ندارد  یجهدرنتیکه  شودمیرفتار اجباری  تبدیل به یک مرورزمانبه شود ولی

از  .(6112، 1وایز و کوب) است. در نتیجه، تنها راه تسکین عالئم ترک از طریق درگیر شدن در رفتار اعتیادی کندمیمنفی را تجربه 

شابه، م طوربههوشمند این است که هر دو نوع تقویت  هایگوشیبرای تقویت مثبت و منفی در اعتیاد به طرف دیگر، راه دیگر 

 از تلفن هوشمند استفاده شود. ازحدبیش، مهم نیست که وجودبااین برای کاهش هیجانات منفی دارند. مثبت به هیجانات تمایل

 اقعدروبرخی از سطوح استفاده مضر نیستند و  دهدمیود دارد که نشان ، حتی در ادبیات مربوط به مواد مخدر شواهدی وجدرواقع

 یهایمربوط به استفاده از گوش یعلّ یهاهینظر .(6111الهای و همکاران، ؛ 6111و همکاران،  6شولبرگ) باشندند سازگار توانمی

مورد توجه  تایدر ادب شتریانون توجه قرار دارند و بمهم که در ک ریمس چندین .کنندیاستفاده م نترنتیبه ا ادیاعت هایمدلهوشمند از 

 تیقوت هایمدلمربوط به  ریسم نی. چندستیجامع ن ستیل کیموارد لزوماً  نی، هرچند اگیرندمیقرار  موردبررسی ریهستند در ز

ب( به دنبال  (؛6116ران، و همکا9اوالسویراتا)گونه( و چک کردن مداوم  ادی)اعت یاز: الف( استفاده عادت اندعبارتاست که  یمنف

مربوط به  رهایمس نی(. ا6112و همکاران،  ویلی)ب مطالب مهم ایبه از دست دادن اطالعات  لیبودن؛ ج( عدم تما مفرط یطلب نانیاطم

و  یمنف تیتقو هایمدلبا  گرید ریمس دو .دهندمیرا کاهش  یمنف جاناتیکه ه شوندمی ییشامل رفتارها رایهستند ز یمنف تیتقو

 جاناتیه نیو همچن شوندیمثبت م جاناتیه تیکه باعث تقو شوندمیلذت بخش  یشامل رفتارها هاآن رایمثبت مرتبط هستند ز

افزایش استفاده از گوشی  (.6112و همکاران،  ویلی)ب یو ب( تکانشگر ییاز: الف(برونگرا اندعبارتکه  دهندیرا کاهش م یمنف

رل ی برای کنتهاینشانه عنوانبهو هشدارها را  هااعالنهوشمند مانند  هایتلفنبه چک کردن هوشمند با مشکالتی از قبیل تمایل 

برای  ایدروازه عنوانبه این عادات در طول زمان و ؛(6116و همکاران،  راتایاوالسو) برداردخودکار عملکرد تلفن شخصی در 

 آن هایاعالن یمشاهدهعاداتی برای چک کردن تلفن همراه و  . چنینکنندمیاز گوشی هوشمند عمل  سازمشکلافزایش استفاده 

عالئمی مانند  ایگسترده طوربه تواندمیطلبی  رفتار اطمینان. این شودمیآوردن رفتار اطمینان طلبی از سوی دوستان  به دستباعث 

و همکاران،  ویلیب) داردطلبی را به دنبال باشد که چنین اطمینان  برداشتهپایین، تنهایی، افسردگی و اضطراب را در  نفساعتمادبه

 .(6111 الهای و همکاران،) استنیز مرتبط  " دادنترس از دست  " (. عالوه بر این رفتار چک کردن با6112

اطالعات موجود در  ازجملهمهم،  هایپاداش( شامل عدم تمایل به از دست دادن اطالعات و FOMO2) ترس از دست دادن

اغلب نیاز به چک کردن تلفن هوشمند خود و ارتباط پیوسته با دیگران  FMO بنابراین افراد مبتال به  ؛باشدمیاجتماعی  هایشبکه

؛ 6111، 2مورفورد) گرفتقرار  موردبحثخبری  هایرسانه. این ساختار برای اولین بار در کنندمیاجتماعی را تجربه  هایشبکهدر 

انند م هاییفناوریافراطی از  صورتبهافرادی که بی گوشی هراسی دارند  رسدمیبه نظر که  دهدمینشان  تحقیقات .(6111الهای، 

                                                           
1. Wise & Koob 
2. Schulenberg 
3. Oulasvirta 
4. fear of missing out 
5. Morford 
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 96                                                                                                                  1311 ماهدوره پنجم، شماره چهل و چهارم، خرداد مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

دیگری که مرتبط با استفاده  موارد .(6112 کلیتون و همکاران،) کنندمیهوشمند استفاده  هایگوشیاجتماعی و همچنین  هایرسانه

برونگرایی شامل عالئم وابستگی اجتماعی است  و تکانشگری.از: برون گرایی  اندعبارتهوشمند هستند  هایگوشیاز  سازمشکل

 اشدب، هر چند که بدون نیاز به اطمینان طلبی در روابط موجود دهدمیکه فرد را به سمت حفظ روابط و برقراری روابط جدید سوق 

کانشگری نیز شامل عدم ت .و حساسیت به پاداش باشد شامل جستجوی حسی تواندمیمسیر همچنین  این .(6112، 1هافنر و لی)

 (.6112و همکاران،  ویلیب) استهوشمند  هایتلفنکنترل و تنظیم خود در مدیریت استفاده از 

 استفاده از تلفن همراه هایانگیزه

استفاده از آن مطرح  یرا برا زهیدو انگ یمعمول هایتلفناستفاده از  هایهمبستهدر مورد علل و  شدهانجاممطالعات  طورکلیبه

؛ عابدینی و عشرت 1332اوکیفی و سالنوسکی، ) اجتماعی ای یدرون هایانگیزه-6 و ،مدار فیتکل ای ابزاری هایانگیزه-1: اندکرده

ست و ا گرانیو معاشرت با د یاست که هدف افراد از استفاده از تلفن مصاحبت، دوست یمعن نیبه ا یدرون زهیانگ(. 1931زمانی، 

ی و عشرت عابدین) شوداستفاده  فیانجام تکال ایاطالعات و  یانجام کارها، جستجو یدارد که از تلفن برا نیاشاره به ا یابزار زهیانگ

 گیثال لوم یمتفاوت است. برا یمعمول هایتلفناستفاده از  لیاز دال یاستفاده از تلفن همراه تا حدود لیدال حالبااین (.1931زمانی،

از  یرویپ هایانگیزهبلکه  کنندمیاز تلفن همراه استفاده  یو اجتماع ینرود ،یابزار زهیاس انگکه افراد نه تنها بر اس افتندیدر یو و

عابدینی و عشرت ) است تیحائز اهم انیم نیدر ا زین یاجتماع یمرتبهو  گاهیمربوط به جا هایانگیزه نینو همچ ییمد و مدگرا

ب و کس یاز: شاد اندعبارتکه  کندمیاستفاده از تلفن همراه مطرح  یرامختلف ب زهیانگ 2و همکاران  نیمطالعه روب (.1931زمانی، 

جهت  یدارا هایانگیزه-1 :انددادهقرار  یکل دوطبقهرا در  زهیانگ 2 نیا طورکلیبه .، فرار، آرامش و کنترلو عاطفهلذت، ابراز عالقه 

 (.1931عابدینی و عشرت زمانی، ) فرار و کنترل و ینفوذ شخص زهینگا-6، و مانند عاطفه، کسب لذت یارتباط یریگ

 اعتیاد به تلفن همراه و افسردگی

ست و این اختالل ا شناختیرواندر ارتباط با اعتیاد به اینترنت افسردگی است. افسردگی یک اختالل  شدهشناسایییکی از متغیرهای 

 میزان فعالیت و فرایندهای بدنی نظیر خواب، انرژی و ، دیدگاه، کمال طلبی، توانایی تفکر،وخوخلقسبب ایجاد تغییرات بارزی در 

عوامل زیستی، اجتماعی،  ازجملهافسردگی اختاللی است که به علت عوامل مختلفی  (.1931بیدی و همکاران، ) شوداشتهای فرد می

خود باعث  روزافزون عواملی که در عصر جدید با شیوع ازجملهگردد. های محیطی ایجاد میروانی، رفتاری و فشارها و استرس

(. 1931عقبایی و همکاران، ) استشود، اعتیاد به اینترنت های روانی مختلف مثل اضطراب و افسردگی میایجاد و تشدید پریشانی

بیدی ) ارددمطالعات مختلف نشان داده است که در کاربران دارای اعتیاد به اینترنت نسبت به کاربران عادی، افسردگی شیوع بیشتری 

کالت مش ری، اضطراب و سایبه تجربه افسردگ یشتریب لیتما نترنتیبه ا ادیاعت یکه افراد دارا شودمی دیده (.1931همکاران، و 

برآورده نشده خود را برآورده کنند و خواسته ها و  اختیشنروان یازهایتا ن کنندمیاستفاده  نترنتیافراد از ا نیدارند و ا یجانیه

 یمشخص شد که افسردگ طهیح نیدر ا شدهانجامدر مطالعات  (.6113، 6؛ تاس1133انگ، ی) زندیرا برانگخود  شدهسرکوب جاناتیه

                                                           
1. Hoffner & Lee 
2. Tas 
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 99                                                                                                                  1311 ماهدوره پنجم، شماره چهل و چهارم، خرداد مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 توانمی، نهیزم نیدر ا اتیادب ی(. با بررس 6113تاس، ) استکرده  بینیپیش توجهیقابل زانیرا به م نترنتیبه ا ادیو اضطراب، اعت

 یداریمعن طوربهاسترس و اضطراب  ،یافسردگ ،( انجام شد6112) همکارانو  1رامطالعه که توسط استو کیدر  .افتی یمشابه جینتا

 یو استرس رابطه معنادار یو اضطراب، افسردگ نترنتیبه ا ادیاعت نی( ب6112و همکاران ) 6نسیاکردند.  ینیبشیرا پ نترنتیبه ا ادیاعت

، استرس یو افسردگ نترنتیبه ا ادیاعت نی( ب6112) یو نجف یقاسم، ی، جعفر9سارجوی، اربابیمشابه، ناصح طوربه ...را مشاهده کردند

 یگفت که مشکالت روان توانیم اتمطالع نیا جیبا توجه به نتا(. 6113)تاس،  کردند دایپ یمثبت و معنادار یو اضطراب همبستگ

توسط سازمان بهداشت جهانی در  شدهجامانتحقیقات  (.6112 )تاس، هستند مؤثر نترنتیبه ا ادیدر بروز اعت کنندمیکه افراد تجربه 

و  یسلماس؛ 6112، 2کیرکابورن) هستندمیلیون نفر در سراسر جهان مبتال به افسردگی  921حاکی از آن است که حدود  6112سال 

و  یسلماس؛ 6111، 2چان ایی) استگی در بین دختران در مقایسه با پسران بیشتر دشیوع افسر طورکلیبه(. 1931 ،یخان ییرضا

 ازحدبیشاده مستقل استف یهاکنندهینیبشیپ ،نییجنس زن و سن پا ،اضطراب باال ،باال یافسردگ ،(. از سوی دیگر1931 ،یخان ییرضا

زنان نسبت به مردان رویکرد شناختی دارند، مشکالت خود را با  کهازآنجایی (.6112دمیرسی و همکاران،) هستندهوشمند  یگوش

در هنگام درگیر بودن در مشکالت و افسردگی  هاآن( و بر این اساس 1931سلماسی و رضایی خانی، ) رندگذادیگران در میان می

برای رسیدن به آرامش به صحبت کردن با شخص دیگری نیاز دارند و اگر دنیای واقعی )در محیط خانه و در جمع دوستان( این 

عتیاد به اینترنت و فضای مجازی هدایت شوند. در نتیجه شاید بتوان به سمت ا هاآنشود تا کار ممکن نشود، همین موضوع سبب می

راهی برای فرار از مشکالت و از بین بردن احساس ناراحتی، گناه، اضطراب و  عنوانبهدر نظر گرفت که اعتیاد به اینترنت  طوراین

ها که حاکی از بر اساس پژوهش (.1931؛ سلماسی و رضایی خانی، 6116، 2گردد )کاش، رای، استیل و وینکرافسردگی تلقی می

اشد توان گفت که هر چه افسردگی بین دانشجویان بیشتر بمی طوراینای مثبت میان افسردگی و اعتیاد به اینترنت است وجود رابطه

 ازحدبیشکه استفاده ها حاکی از آن است (. بررسی1931زنجانی و همکاران، ) شودمیزان اعتیاد به تلفن همراه نیز بیشتر می مراتببه

فرد  روازاین و ؛فرد با خانواده و دوستان خود گذرانده است تلقی گردد کهوقتیجایگزینی برای  عنوانبهتواند از تلفن همراه می

کند که این امر ممکن است باعث افزایش و به دنبال آن احساس تنهایی بیشتری می دهدهای اجتماعی خود را از دست میحمایت

توان گفت می طوراین درواقع(. 1931؛ زنجانی و همکاران، 1332و همکاران، 1کوپر) گرددمال ابتالی فرد به افسردگی در آینده احت

کمتری دارند و در نتیجه برای رهایی از  نفسعزت هاآنافراد افسرده به علت اینکه احساس تنهایی بیشتری دارند در اغلب موارد 

ن احساسات را جایگزی پذیرتریدلگردند تا از طریق آن احساسات کنند به دنبال مسکنی میه تجربه میاین احساسات ناخوشایندی ک

؛ زنجانی و 6111و همکاران، 2پروساکوسکی) هستنددر تلفن همراه خود به دنبال این مسکن  روازاینناخوشایند خودشان بکنند و 
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 92                                                                                                                  1311 ماهدوره پنجم، شماره چهل و چهارم، خرداد مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

توان گفت که احتمال دارد این خودپنداری ضعیف می طوراینارند و ضعیفی د خودپنداریافراد افسرده اغلب  (.1931همکاران، 

 توان گفت که پیامدهای افسردگی ممکن استمی طوراین دیگرعبارتبه ؛عاملی در گرایش بیشتر به اعتیاد به تلفن همراه باشد

از ارتباطات  معموالًافراد افسرده  کهطوریبه ؛ زنجانی و همکاران(.1،6112اعتیاد به اینترنت سوق دهد )جان سویبهشخص را 

داشتن  ممکن است این افراد برای روازاینهستند و  گیرگوشه واین افراد در بیشتر مواقع تنها  درواقعکنند و گیری میاجتماعی کناره

ز دیده راد الکلی نیاست که در اف ایچرخههمان  درواقعی اجتماعی پشتیبان به تلفن همراه خود متوسل گردند. این چرخه یک شبکه

نوشیدن برای رهایی از احساسات ناخوشایند  درنهایتنوشیدن برای فرار از مشکالت سپس احساس بدتر شدن و  یعنیشود؛ می

 تیفیاز ک ینشان داد که اختالل در عملکرد روز، که جزئ پژوهش دیگری (.1931؛ بیدی و همکاران، 1332یانگ و همکاران، ) خود

 ود،کمتر ب هاآنکه استفاده از تلفن همراه در  ینسبت به گروه باالبود هاآنکه استفاده از تلفن همراه در  یخواب است، در گروه

 بینیپیش خواب را تیفیو اضطراب ک ی، افسردگنیعالوه بر ا خواب باشد. نظمیبی لیممکن است به دل جهینت نیا. بود شتریب

مند و ، شدت استفاده از تلفن هوشنی. عالوه بر اکندمی بینیپیشرا  یب افسردگخوا تیفیهوشمند و ک هایتلفن. شدت از کندمی

و  یدر مورد افسردگ (6112) دمیرسیی مطالعه هایافته (.6112و همکاران،  یرسیدم) کندمی بینیپیشخواب اضطراب را  تیفیک

است  خلق میدر ارتباط با تنظ یمهم یکیولوژیب سمیخواب مکان ازآنجاکه. سازگار است اریبس یمطالعات قبل یهایافتهاضطراب با 

مختل شده است،  یاستفاده از فناور لیبه دل هاآنکه خواب  یانآموزدانش، (6112؛ دمیرسی و همکاران، 6111و همکاران،  6تامی)

 شتریب هاآندر  وزر در طول آلودگیخواب، مشکالت تمرکز و یمانند از دست دادن انرژ یممکن است احتمال تجربه عالئم افسردگ

استفاده از تلفن هوشمند را  زانیو اضطراب م ی، افسردگاین مطالعه. در (6112 ؛ دمیرسی و همکاران،9،6119آدامز و کیسلر)باشد 

متوسط استفاده  طوربههوشمند  یکه گوش یزمان (.6112 دمیرسی و همکاران،) کرد بینیپیشخواب، سن و جنس  تیفیمستقل از ک

 یراب توانمیهوشمند  هایگوشی، از ارتباطات نیعالوه بر ا. نقش داشته باشد یو روان یجانیه یستیاست در بهز شود، ممکن

( 6119) سلری، آدامز و کنی(. عالوه بر ا6112، دمیرسی و همکاران،6116، یاستفاده کرد )پارک و ل زااسترس هایموقعیت نیتسک

 یهاهیافت .کنندمیگذر زمان استفاده  یبرا یفناور نیر مشکالت خواب باشند و از اگزارش دادند که افراد افسرده ممکن است دچا

خواب عمل  تیفیهوشمند و ک هایتلفناز  ازحدبیشاستفاده  نیواسطه ب عنوانبهاضطراب  ایو /  ینشان داد که افسردگاین پژوهش 

ساز و اختالالت مشکل یرفتارها نیکه رابطه ب داده استن نشا دیگری قاتیاز تحق ایمجموعه .(6112 )دمیرسی و همکاران، کندمی

مند موضوع عالقه نیخاص به ا طوربه (6112مطالعه الهای و همکاران ) .شودیم یگرواسطه یجانیه یمیبد تنظ قیهمراه از طر یروان

 ای کندمی گریواسطهرا  یافسردگهوشمند و اضطراب و  هایتلفناز  سازمشکلاستفاده  نیروابط ب یجانیه بد تنظیمی ایکه آ بود

 یگوش از سازمشکلاده فاست نیارتباط ب تواندیکه م اددیقرار م یابیرا مورد ارز ایبالقوه یهاسمیمکان نیهمچن این مطالعه .ریخ

ه جه ببا تو است. یرفتار سازیفعال، موردنظر یها زمیمکان نیاز ا یکیدهد.  حیو هم اضطراب را توض یهوشمند و هم افسردگ
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 92                                                                                                                  1311 ماهدوره پنجم، شماره چهل و چهارم، خرداد مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

تعداد  شیبا افزا توانیمثبت را م تیتقو شیهستند و افزا یمثبت مسئول عالئم افسردگ تیتقو نییسطوح پا ،یافسردگ یمدل رفتار

 حیتوض (.6111 ؛ الهای و همکاران،1312 ،لوینسونفرد به دست آورد ) طیکننده و لذت بخش در محخوشحال رویدادهایو انواع 

 زارساست، مانند عوامل یرا در بروز افسردگ یو سرشت یطیاز عوامل مح تریکامل، تعامل یافسردگ کپارچهیمدل  یعنی ،مدل نیا

شامل مشارکت  یرفتار سازیفعال .(6112؛ الهای و همکاران، 1322 لوینسون و همکاران،) افزایدمیناسازگار  هایشناختو  یطیمح

 دینو یرفتار سازیفعالاز اجتناب است.  یریجلوگ یبرا یعملکرد پاسخ کی عنوانبه/ لذت بخش  خشنودکننده هایفعالیتدر 

 .(6112 ؛ الهای و همکاران،6111 دیمیجیان و همکاران،) استنشان داده  ینیبال یکاهش افسردگ یهدف برا عنوانبهرا  یبزرگ

 یافسردگ .ستیاستفاده مداوم ن یهوشمند است، اما برا هایتلفناز  سازمشکلاستفاده  رهیدو متغ یقو یهمبستگ نیاضطراب سوم

معکوس( در  )هر چند یهمبستگ ترینقویرابطه نداشتند، اما  رهیهوشمند بر اساس ارتباط دو متغ هایتلفناز  سازمشکلبا استفاده 

ممکن است ما با توجه به روابط معکوس آن با  ،و اضطراب یافسردگ نیب یبا توجه به ارتباط قو. شدمیاستفاده مدام محسوب 

 .(6111، ؛ الهای و همکاران6112 و همکاران، 1کامینگز) باشیمداشته  یافسردگ یساز، اثرات بازدارنده برااستفاده مشکل

نحرف م یافسردگ یجانیه یهوشمند باعث شود که از محتوا هایتلفناز  ازحدبیشامکان وجود دارد که استفاده  نی، اگرید یاز سو

البته افراد  .(6116، 6یمتمرکز باشد )پارک و ل یتلفن هوشمند بر استفاده در روابط اجتماع اگر استفاده از الخصوصعلیشوند، 

استفاده  نیارتباط ب یممکن برا یهاسمیمکان هوشمند خود باشند. یهایگوش ریتر درگکم یمختلف لیافسرده ممکن است به دال

 جاناتیه میتنظ نیو همچن یرفتار یسازل فعالممکن است شام یروان یشناسبیهوشمند و آس یهایاز گوش سازمشکل

کامل  طورهبفرد  کیهوشمند  یگوش یبر رو ازحدبیشاستفاده  ،دیگرعبارتبه ؛باشد گریواسطه شیآزما بر اساسکننده، سرکوب

 .(6112 ،انالهای و همکار) کنند یمداخله ممکن است نقش باز یرهایمتغ ریبلکه سا شود؛ینم فیاضطراب توص ای یافسردگ یبرا

ر نظر گرفته رابطه د نیا یبرا شتریب جانی( سرکوب هیافسردگ یکمتر و )فقط برا یرفتار سازیفعال رسدمیخاص، به نظر  طوربه

ا مختل ر یاجتماع یهاتیتداخل داشته باشد و فعال گریلذت بخش د یهاتیهوشمند ممکن است با فعال یاستفاده از گوش .شوند

 سازمشکلده که با استفا ،یجانیممکن است سرکوب ه دهد. شیرا افزا یرا کاهش داده و متعاقباً افسردگ یرفتار تیفعال جهیکند در نت

که  ییهاآن ،حالبااین همراه است. یشتریب یخود با افسردگ نوبهبهکه  ،را مختل کند جاناتیه یقیپردازش تطب ،دارد یهمبستگ

 کیکنند، که جدا کردن آن از  هیهوشمند تک یاستفاده از گوش قیاز طر یجانیدارند ممکن است بر سرکوب ه یشتریب یافسردگ

 (.6112 الهای و همکاران،) استدشوار  یمطالعه مقطع

نسبت به  ،کنندیاحساس م رشیبه پذ یدیشد ازین ایبرخوردار بودند و  نیینفس پااز عزت بردند،یرنج م یکه از افسردگ یکسان 

 همکارانو  ورکایپرزپ مطالعه (. 6113 پرزپیورکا و همکاران، ؛1332و راجرز،  انگی) هستند ریپذبیآس شتریب نترنتیبه ا ادیاعت

 ورکایپرزپ) دباشو کاهش استرس کاربران  یکاهش افسردگ یبرا یابزار تواندیم نترنتیکه ا نشان داد نیشیانند مطالعات پ( م6113)

از  ازحدبیشاستفاده  قیممکن است از طر برندیرنج م یکه از افسردگ یکسان .(6113 و همکاران، ورکایپرزپ؛ 6112 و همکاران،

                                                           
1. Cummings 
2. Park & Lee 
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دو اختالل  نیا یدر مورد رابطه علّ ازآنجاکه(. 6113و همکاران، ورکایپرزپ؛ 6111و همکاران، 1ین) کنندمقابله  یبا خلق منف نترنتیا

 ؛6111و همکاران، کوکنند ) دیرا تشد گریکدیند توانمی هاآندر نظر داشت که  دیبا صیوجود ندارد، در معالجه و تشخ نظراتفاق

 ادجیهستند، خطر ا ترجوانکه  نترنتیکاربران ا یاز آن است که برا یحاکپژوهش  نیا هایبررسی (.6113 و همکاران، ورکایپرزپ

 و همکاران، ورکایپرزپ؛ 6112دارد )کوس و همکاران،  یمطالعات همخوان ریاست، که با سا شتریب نترنتیاز ا سازمشکلاستفاده 

6113.) 

 اعتیاد به تلفن همراه و اضطراب

کنند، مراجعه می درمانیروانکه به مراکز ارائه خدمات مشاوره و  جویانیدرمانهایی است که عموم مردم و اختالل ازجملهاضطراب 

اضطراب، استرس و  نترنتیبه ا ادیاعت راتیتأث نیاز بدتر یکی (.1931 برند )سپهریان و جوکار،از آن شکایت داشته و رنج می

و  6؛ آژر6116، مایاست )ن نترنتیاضطراب ا هاآناز  یکیکه  کندمی جادیرا ا یمشکالت نترنتیاستفاده از ا شیاست. افزا یافسردگ

 و همکاران، ژر؛ آ6116، ماین) داردوجود  یمثبت و معنادار یهمبستگ نترنتیبه ا ادیسطح اضطراب و اعت نیب .(6112 همکاران،

 یاعدر مواجهه با تعامالت اجتم یاجتماع هایاجتنابو  هاترس شدن شتریممکن است باعث ب نترنتیاز ا سازمشکل استفاده (.6112

 (.6112؛ آژر و همکاران، 6116، ینسکیو استاپ یباشد )ل

 یراب متخصصان وجود دارد. داریمعنی در بزرگساالن رابطه نترنتیبه ا ادیبا اعت یدر کودک یاضطراب و افسردگ نیب نیهمچن

(. 6112؛ آژر و همکاران، 6119 ن،ی)چو و ش رندیدر نظر بگ یاضطراب را در دوران کودک دیبا نترنتیبه ا ادیاز اعت یریجلوگ

 طوراین هکننده معناداری برای اعتیاد به اینترنت است که در تبیین این یافت بینیپیشها نیز حاکی از آن است که اضطراب بررسی

یرند، و به گفاصله می آوراضطرابموقت از افکار  طوربهپردازند، توان گفت که افراد مضطرب وقتی در اینترنت به جستجو میمی

شود و این آرامش موقت آورد، که این خود موجب کاهش اضطراب میمحیط امنی که در آن هویت خود را پنهان کند، روی می

 (.1931وکار، شود )سپهریان و جدهد و در نتیجه موجب وابستگی مغز به اینترنت میاده از اینترنت افزایش میتمایل فرد را برای استف

شمند هو هایتلفنبه  ادیکه اعت دهدمینشان  جینتا( در رابطه اعتیاد به گوشی هوشمند و اضطراب، 6111) همکارانو  9مطالعه هیوی 

 یهایبه گوش ادیاعت نیب یرابطه مثبت .(6111 هیوی و همکاران،) استمرتبط  یابط خانوادگبا رو میرمستقیغ طوربهاضطراب  قیاز طر

دمیرسی و ) دارد یهمخوان ،بود هیدانشجو از دانشگاه ترک 913که شامل  گریمطالعه د کیهوشمند و اضطراب وجود دارد که با 

 ؛ردنداز اضطراب را تجربه ک ییهوشمند سطوح باال یهایبه گوش دایدانشگاه مبتال به اعت انی، دانشجومثالعنوانبه .(6112 همکاران،

 هایتلفنکه  دهدمینشان  جیهوشمند وجود ندارد، اما نتا هایگوشیبه  ادیبر اعت یمبن یمدرک چی، اگرچه هنوز هدیگرعبارتبه

 ن،ینابراب ؛رودمیباال  زیاضطراب ن هوشمند، سطح هایتلفنبه  ادیاعت شیبا افزا رایهوشمند ممکن است اضطراب را بدتر کند، ز

 نوبهبهکه  ،کنندیم دیتنها آن را تشد کنند،یاضطراب خود استفاده م لیتسه ایهوشمند با قصد مقابله با  یگوش کیکه از  یافراد

                                                           
1. Yen 
2. Azher 
3. Hawi 
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وح سط نیاضطراب همچن یبا سطوح باال انیدانشجو درواقع .شودمی هاآن یشدن روابط خانوادگ ترمشکلو  دهیچیخود سبب پ

 کندیم یدتأکروابط  دوسویه تیبر ماه یفرض ریمدل مس ن،یبر ا عالوه .اندکردهتجربه  زیساز را نمشکل یاز روابط خانوادگ ییباال

و عالئم  نترنتیبه ا ادیاعت نشان داده شده است که (.6111 و همکاران، یویه) دارندمتقابل  تأثیرات رهایآن متغ موجببهکه 

، ؛ هیوی و همکاران6113 ،همکارانبرانوی و) کنند عیرا تسر گریکدی ایتعامل داشته باشند و  گریکدیبا  انندتویم پزشکیروان

ت، اضطراب باالتر اس زانیهوشمند باالتر باشد، سطح اضطراب باالتر خواهد بود، و م یگوش ادی، هرچه اعتاین بررسیدر  (.6111

طراب که سطح اض زااسترسعامل  کی ،دیگرعبارتبه ؛شودیدور باطل م کیبه  هوشمند باالتر خواهد بود، که منجر یگوش ادیاعت

ساز شکلم یروابط خانوادگ یسطح باال ،این مطالعه نشان داد دهد. شیافزا زیهوشمند را ن یشبه گو ادیممکن است اعت بردیرا باال م

 (.6111 ،و همکاران یوی؛ ه6112 ،یویو ه 1سماها) است زااسترسعامل  کی

 نیا یندیاست. منظور از اصل هما گریبا اختالالت د نترنتیبه ا ادیاعت یندیاثبات اصل هما دیآیبحث به دست م نیکه از ا یاجهینت

ز رابطه هنو نیجهت ا یدرباره یدر افراد همراه است ول یو روان یاز اختالالت روح گرید یکی غالباً نترنتیبه ا ادیاست که اعت

ر کاربران اختاللت د ریباعث بروز سا نترنتیبه ا ادیاعت ایکرد که آ انیب صراحتبه توانینم درواقعداد.  نظر توانینم طورقطعبه

 (.1931و همکاران،  یدیب) کنندیرا فراهم م نترنتیبه ا ادیاعت سازنهیاختالالت هستند که زم نیا ایو  شودیم

 افروزیآتش، قماربازیاعتیاد به مواد و غیر مواد )اختالل  ازجملهت روانی اختالال شناسیسببهایی که در مورد یکی دیگر از دیدگاه

ای ههیجانی است. این دیدگاه به نقش هیجانات و شیوه -بیمارگون، دزدی بیمارگون و اعتیاد به اینترنت( مطرح است، دیدگاه شناختی

بر اساس پژوهش هاشمی و همکاران  (.1932مکاران، کرده است )هاشمی و ه تأکیددر بروز اعتیاد  هاآنشناختی تنظیم هیجان 

اضطراب قادر هستند تغییرات اعتیاد به اینترنت را در  یواسطهبهتوان بیان داشت که راهبردهای ناسازگار تنظیم هیجان ( می1932)

تقیم و مس طوربههم  انگاری فاجعهساختاری نشان داد که راهبردهای نشخوار فکری و  یابیمدلقالب روابط ساختاری تبیین کند. 

هایی که فرد رهایی در موقعیت (.1932هاشمی و همکاران، ) کنندبینی میهای اعتیاد به اینترنت را پیشاضطراب نشانه یواسطهبههم 

اران، و همک 6گروس) نداردرونده را برای فرد به دنبال ای جز اضطراب پیشکه نتیجه هاآناز نشخوار فکری و هیجانات ناشی از 

گردد که به کاهش اضطراب و رهایی از هیجانات برخواسته از افکار هایی می( به دنبال موقعیت1932؛ هاشمی و همکاران، 6111

؛ هاشمی و همکاران، 1332، 9هوکسما-نولن) کندموقت باشد کمک  صورتبهنشخواری و فاجعه انگار، هرچند که این رهایی 

 شدهجربهتتواند رهایی تسکین کننده از هیجانات منفی شدن در یک فضای نامحدود اطالعات می ( که اتصال به اینترنت و غرق1932

 سازیشرطیحال این پیامد مثبت در قالب فرایند  (.1932؛ هاشمی و همکاران، 6111، 2زیلدرا برای فرد به دنبال داشته باشد )یی

د، گردرفتار وابستگی به اینترنت می گیریشکل( منجر به 9321؛ هاشمی و همکاران، 6112و همکاران، 2گزیرودر-تورس) کنشگر
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آن  آورد که علتها و هیجانات مشابه، به اینترنت روی میتکرار موقعیت محضبهآتی  هایموقعیتتوان گفت فرد در می رونازای

اری خوار فکری و فاجعه انگکند و موجب جلوگیری از نشمنفی عمل می کنندهتقویتیک  صورتبهاین است که فضای اینترنت 

 (.1932؛ هاشمی و همکاران، 6111، 1سانتوس) گرددمی

 گیرینتیجهبحث و 

برجسته  یعل حیهوشمند سه توض یاز گوش سازمشکلبا استفاده  یروان شناسیآسیبارتباط  یدرباره شدهانجام هایبررسیبر اساس 

 یرابطهو  نترنتیدر مورد ا تربزرگ قیتحق چارچوب کیدر  نکه،یاول ا مورد. پردازیممیآن  یوجود دارد که در ادامه به بررس

به  ادیه اعتمنجر ب تواندیو اضطراب م یمانند افسردگ یروان یشناسبیوجود دارد که آس یشواهد ،یروان یشناسبیبا آس یتکنولوژ

مقابله  زمیمکان کی عنوانبه نیآنال ییویدیو یاز باز ،که افراد دچار استرس مزمن است شدهمشخص، مثالعنوانبهشود.  یتکنولوژ

( ستیکاهش استرس ن یبرا آمیزموفقیت یاستراتژ کی طورمعمولبهدهند )البته  نیتا استرس خود را تسک کنندیاستفاده م

روش  کی نعنوابههمراه خود  هایتلفنافراد افسرده از  ن،ی(. عالوه بر ا6111؛ الهای و همکاران، 2611و همکاران 6)اسنادگرس

؛ الهای و همکاران، 6112 و همکاران، 9می)ک کنندیخود استفاده م یمنف جاناتیخود و ه یمقابله با احساس افسردگ یبرا بلهمقا

 یجانیه یمنحرف کردن محتوا یبرا یاجتناب تجرب یاستراتژ کی عنوانبه تواندیهوشمند م یهایاستفاده از گوش ن،یبنابرا ؛(6111

 2ماچلدارد ) آوریزیان یجانیه یامدهایاست و پ اثریهدف ب نیبه ا دنیرس یبرا ی، اجتناب تجربحالبااینل کند؛ عم کنندهناراحت

سطح استفاده از  شیاز آن هستند که افزا یشواهد حاک ی، برخنکهیمورد دوم ا .(6111و همکاران،  الهای؛ 6112و همکاران، 

 2یتام ،ثالمعنوانبهشود.  گیرندمیقرار  یو بررس موردبحث نجایکه در ا یروان یاسشنبیانواع آس جادیباعث ا تواندیم یتکنولوژ

 یجتماعا یهارسانه ،انهیرا پراستفادهکاربران  عنوانبهکه  ییهاکه آن افتندیدر انیاز دانشجو یمطالعه طول کی( در 6111و همکاران )

وه . عالدهندیو اختالالت خواب را گزارش م یافسردگ ،استرس از یالتردر ادامه سطوح با ،شوندیم یبندهمراه طبقه هایتلفنو 

با مشکالت بهداشت روان  کنندگانمشارکتاز  تیپس از محروم یدر مورد بزرگساالن جوان، حت یمطالعه گروه کی، در نیبر ا

؛ 6111، انو همکار ی)تام همراه بود سالهیک هایپیگیریدر  یاز تلفن همراه با استرس، مشکالت خواب و افسردگ ادی، استفاده زهیپا

اند، بم داریب دیروقتفرد تا  شودمیهوشمند در شب، باعث  یهایاز گوش یخاص، استفاده افراط طوربه(. 6111و همکاران،  الهای

چرا  کهنیا یبرا یگرید حاتی، توضحالبااین .دهدیقرار م تأثیر تحترا  یاسترس و افسردگ و کندمیخواب را مختل  جهیدر نت

 یهایوشکه از گ یاز: الف( نور آب اندعبارتروان شود،  یمشکالت سالمت نیمنجر به ا تواندیهوشمند م یاز گوش سازمشکلاستفاده 

 هایارتباطداشتن  یبرا ازین شیب( افزا و (6112و همکاران،  2)او کند جادیدر خواب اختالل ا تواندیم ،شودیهوشمند ساطع م

 (.6111الهای وهمکاران، ) شود یروان یباعث استرس و فرسودگ تواندیم یتالیجید

                                                           
1. Santos 
2. Snodgrass 
3.Kim 
4.Machell 
5.Thomée 
6. Oh 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            14 / 18

http://ijndibs.com/article-1-444-fa.html


 و همکار رجبیان شاه                                                                                                  یسردگاف و اضطراب با آن رابطه و هوشمند تلفن به اعتیاد علل بررسی

  

 

 93                                                                                                                  1311 ماهدوره پنجم، شماره چهل و چهارم، خرداد مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

هستند  نترنتیبه ا ادیاعت یکه دارا یصورت که افراد نیدو لبه است، به ا ریشمش کیمانند  نترنتیبه ا ادیمعتقد است که اعت انگی

که  وندشیخود متوسل م جاناتیه میتنظناسازگار جهت  یشناخت یناگوار به راهبردها طیو شرا یمقابله با مشکالت زندگ یبرا

 مضطرب شود. افراد افسرده و-یم شتریب یباعث حادتر شدن مشکل شده و منجر به اضطراب و افسردگ صرفاً بردهاراه نیاستفاده از ا

 کندیم دایو ادامه پ گرفتهشکل وبیمع یچرخه نیا قیطر نیآورده و بد یرو نترنتیبه ا مجدداًخود  هایضعفجبران  یبرا زین

آن  موجببهوجود دارد که  دوسویهرابطه  کیاست که  نیاز ا یشواهد حاک گرید درنهایتاما  و ؛(1932هاشمی و همکاران، )

ساز از موجب استفاده مشکل یروان یشناسبیرا به دنبال دارد، و آس یروان یشناسبیهوشمند، آس یاز گوش سازمشکلاستفاده 

به استفاده  ورمثال، فرد افسرده ممکن است مجب ی. برا(6111؛ الهای و همکاران، 6116همکاران،  )ین شودمیهوشمند  هایگوشی

اعث هوشمند ب هایگوشیاز  ی، استفاده افراطوجودبااینشود.  یافسردگ یمنف جانیاز ه ییرها یهوشمند خود برا یاز گوش یافراط

به  ادیاعت نیبنابرا ؛آوردمیبه همراه  یشتریو استرس ب پذیریتحریک، یافسردگ جهیبماند و در نت بیدارشبفرد تا اواخر  شودمی

 .(6111، ؛ الهای و همکاران6112و همکاران،  میک) باشد یروان بیبا آس وبیچرخه مع کیشامل  تواندیهوشمند م یهایگوش

 منابع

. تحلیل ساختاری ارتباط بین اعتیاد (1931) حسینبیدی، فاطمه؛ نامداری، مهدی؛ امانی، احمد؛ قنبری، سیروس؛ کارشکی،  .1

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی . نفسعزتبه اینترنت با افسردگی، سازگاری اجتماعی و 

 .1931، پاییز19، دوره نوزدهم، شماره همدان

در  یخواه جانیبر اساس ه نترنتیبه ا ادیاعت بینیپیش(. 1931) دخت نیمیس ،یآلمارا؛ رضاخان ،یسلماس انیداراس .6

 .1931، زمستان 96شماره ،یتیترب یان دختر. فصلنامه مطالعات روانشناسآموزدانش

و مشکل در  یشانیتحمل پر ،یافسردگ نیب ی(. رابطه1931) نیمحمدحس ،یمعصومه؛ آباد ،یهنزائ یزهرا؛ مقبل ،یزنجان .9

دوره  ،ضیف یپژوهش -یدانشگاه کاشان. دوماه نامه علم انیودر استفاده از تلفن همراه در دانشج ادیبا اعت جانیه میتنظ

 .213-262، صفحات 31، مهر و آبان 2و دوم، شماره  ستیب

(. تلفن همراه؛ چالش 1932) مهیفه ،یفالحزاده ابرقوئ با؛یفر ،یفالحزاده ابرقوئ رضا؛یعل ا،یآر یمحمد د؛یمج ،یمانیسل .2

 .1932، بهار 12یاپی، شماره پ1 سال ششم، شماره ،یروانشناس شی. رویزندگ نینو

 مجله .Bو  Aنوع  یتیشخص های¬پیبا اضطراب در ت نترنتیبه ا ادی(. ارتباط اعت1931) لیالجوکار،  روزه؛یف ان،یسپهر .2

 .1931و زمستان  زیی(، پا6) پیاپیسال دوم، شماره دوم،  ،یو رفتار یعلوم شناخت یها-پژوهش

 .(. بررسی انگیزه، میزان و نوع استفاده از تلفن همراه در دانشجویان1931) عشرتزمانی بی بی ؛ عابدینی یاسمین .2

 .19-22(، 6)1معاصر، یروانشناس

. یجانیه ییناگو یگریانجیبا م ینترنتیا ادیو اعت یافسردگ نی(. ارتباط ب6112. )یدچیه یبهرام، کاکاوند ؛وایش ،ییعقبا .1

 .121-129،(1)12 ،شناختیروانمطالعات 
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The Causes of Smartphone Addiction and its Relationship to Anxiety and Depression 

Abstract 

Research literature on problematic smartphone use, or smartphone addiction, has proliferated. However, 

relationships with existing categories of psychopathology are not well defined. We discuss the concept of 

problematic smartphone use, including possible causal pathways to such use. We conducted a systematic 

review of the relationship between problematic use with psychopathology. Using scholarly bibliographic 

databases, we screened many citations, resulting in screened papers examining statistical relations between 

standardized measures of problematic smartphone use/use severity and the severity of psychopathology. 

Most papers examined problematic use in relation to depression, anxiety, chronic stress and/or low self-

esteem. Across this literature, without statistically adjusting for other relevant variables, depression 

severity was consistently related to problematic smartphone use, demonstrating at least medium effect sizes. 

Anxiety was also consistently related to problem use, but with small effect sizes. Stress was somewhat 

consistently related, with small to medium effects. Self-esteem was inconsistently related, with small to 

medium effects when found. Statistically adjusting for other relevant variables yielded similar but somewhat 

smaller effects. 

Key words: Smartphone Addiction, Psychopathology, Depression, Anxiety, Problematic Smartphone Use 
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