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چکيده
این پژوهش به منظور بررسی بررسی رابطه بين اعتياد به گوشیهای هوشمند و استرس با نقش ميانجی حمایت اجتماعی در
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد انجام گرفت جامعه آماری این پژوهش را کليه دانشجویان به تعداد  0951تشکيل
میدادند .که طبق جدول کرجسی و مورگان ( ،)0991تعداد  505نفر به روش نمونهگيری تصادفی ساده انتخاب شدند .جهت
سنجش اطالعا از پرسشنامههای وابستگی به موبایل کوهی ( ،)1119پرسشنامه استرس دوران دانشجویی )( (SLSIگادزال،
 )0990و مقياس حمایت اجتماعی شربورن و استوار  0990استفاده گردید .که با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ ميزان
پایایی پرسشنامهها مورد سنجش قرار گرفت که برای پرسشنامههای اعتياد به گوشی همراه ،استرس و حمایت اجتماعی به ترتيب
مقادیر  1/990 ،1/201و  1/295بدست آمد که گویای اعتبار باالی پرسشنامههای مذکور بود جهت تجزیه و تحليل دادهها از روش
مدل ساختاری با نرمافزار ليزرل بهره برده شده است .با توجه به نتایج آزمون مدل ساختاری بين اعتياد به گوشی همراه و استرس
رابطه مثبت (ضریب مسير )1/99 ،و معناداری (سطح معناداری )9/55 ،برقرار است رابطه بين اعتياد به گوشی همراه و حمایت
اجتماعی نيز مقادیر ضریب مسير و معناداری به ترتيب  -1/59و  -2/15بدست آمد برای رابطه بين استرس و حمایت اجتماعی نيز
مقادیر ضریب مسير و معناداری به ترتيب  -1/55و  -9/59بدست آمد که گویایی این مدعاست اعتياد به گوشی همراه سبب
افزایش ميزان استرس در بين دانشجویان شده و استرس ناشی از اعتياد به گوشی همراه نيز باعث کاهش ميزان حمایت اجتماعی
در بين دانشجویان میشود.
واژگان کليدی :اعتياد به گوشی همراه ،استرس ،حمایت اجتماعی ،دانشجویان.

 -0دانشجوی کارشناسیارشد مدیریت آموزشی ،واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بجنورد ،ایران
 -1استادیار ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بجنورد ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونيک:
m.pouromran@gmail.com
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مقدمه
معمول شدن بیپایان و رو به رشد فناوریهای نوین در
زندگی روزمره افراد ،ازدیاد شيوههای جدید در دسترس
برای کنش و شيوههای برقراری ارتباط و دستيابی به
اطالعا  ،طيف ابزاری را که افراد از طریق آنها
فرهنگ و مدیریت زمانهای روزمره خود را بر
میسازند ،بسط داده است .در جامعهشناسی ميان
فناوریهای ارتباطاتی و اطالعاتی ،تلفن همراه را
میتوان بهعنوان ابزار مناسبی برای تحليل فرایند
دگرگونیای تلقی کرد که بهطور همزمان شامل افراد
(زندگی روزمره ،فرهنگ و مدیریت زمان) ،اطالعا و
فناوریهای اطالعاتی است و اینترنت ،بهعنوان یکی از
دسـتاوردهای اخيـر انسـان ،شـبکه گستردهای از
ارتباطها و پيونـدهای گوناگونرادر بر میگيرد .این
فناوری عصر جدید ،نقش مهمی را در زندگی افراد ایفا
میکند .امروزه ،اینترنت بهعنوان یکی از ضروریا
زندگی در زمينههای مختلف علمی ،اجتماعی،
اقتصادی ،سياسی و فرهنگی در آمده است .کاربران این
شبکه جهانی را طيـف وسـيعی از افـراد از نظر سـن،
جنس ،مليت ،نژاد ،سطح تحصيال و متغيرهای
گوناگون دیگر تشکيل میدهند .مرکز آمار ایران،
تعــداد کــاربران اینترنــت در ســال  0591درکــل
کشور را  00/110/201نفــرگــزارش کــرده است (به
نقل از توکلی و همکاران.)0595 ،
امروزه تلفن همراه (موبایل) بهمنزله رسانه هميشه و
همه جا حاضر ،با توجه به توانمندیهای بالقوه و بالفعل
گسترده آن که انواع گوناگون رسانهها از قبيل رادیو،
تلویزیون ،ویدئو ،دستگاههای پخش و ضبطصو ،
اینترنت و  ...را در خود جمع کرده است ،بهسرعت در
جامعه ما در حال گسترش است (شولتز.)1105 ،
همزمان با دسترسی گسترده مردم بـه اینترنـت شـاهد
نـوعی وابسـتگی در نوجوانـان هسـتيم .از طرفی ،در
عين حال که روابط افراد بویژه (نوجوانان و جوانان) در
جهان مجازی افزایش مییابد ،در مقابل از روابط آنها
در جهان واقعی کاسته میشود (سامسونوکين،1115 ،
به نقـل از حسنزاده و همکاران.)0590 ،
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باوجودآنکه نمیتوان ،ازنظر دور داشـت کـه اسـتفاده از
اینترنـت در دنيـای امـروز یـک ضرور است ،اما این
ابزار میتواند ،عالوه بر به کارگيری درسـت و بجـا به
صور نادرسـت و نابجا مورد استفاده قرار بگيرد و
شرایطی را فـراهم آورد ،کـه تـرك آن مشـکالتی را
بـرای کـاربر باوجود آورد( .حسنزاده و همکاران،
.)0590
واژه استرس تکنولوژی در ابتدا توسط کریگ برود
( )0925استفاده شد ،جایی که استرس تکنولوژی
اینگونه تعریف شد" :بيماری جدیدی از انطباق که
توسط ناتوانی در کنار آمدن با تکنولوژیهای جدید
کامپيوتر در سالمت انسانها اتفاق میافتد ".که در این
مطالعه اشاره به استرس مربوط به استفاده از
گوشیهای هوشمند دارد .تکنواسترس پدیدهای است از
تجربه استرس کاربران نهایی که در اثر اطالعا و
افزایش حجم ارتباطا است(طرفدار و همکاران1101 ،
به نقل از دهقانان.)0595 ،
رشد فزاینده از محاسبا و فناوری شبکه کاربر نهایی
موجب افزایش شد تکنواسترس میشود( .بریلهار ،
 )1105به این ترتيب انتظار میرود که افزایش تجربه
استفاده ازگوشیهای هوشمند از تکنواسترس موجب
احساس استرس بيشتری برای کاربر شود( .چارلز و
همکاران .)1105 ،همچنين قرار گرفتن در معرض
روزانه عوامل استرسزا اثرا منفی بلندمد بر سالمت
روانی کاربران دارد .از آنجا که گوشیهای هوشمند
وسيله اصلی فناوری اطالعا است و مردم احساس
نياز به انطباق با آن بهمنظور "به روز بودن " دارند،
وابستگی به گوشیهای هوشمند ممکن است به
استفاده از اجباری و افزایش تکنواسترس کاربر منجر
شود بررسیهای اخير بازار نشان داده است که بهطور
متوسط گوشیهای هوشمند ضریب نفوذ  ٪ 9455در
 59کشور را دارند و انتظار میرود که رشد سریعتری
نيز داشته باشد (شرکت بينالمللی اطالعا .)1105 ،
بهجز استرس ،باورهای خودکارامدی اجتماعی نيز
میتواند تحت تأثير اعتياد به گوشیهای هوشمند باشد.
امروزه باورهای خودکارآمدی به عنوان یکی از
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مهمترین و اصلیترین عوامل در تبيين رفتارهای
انسانی محسوب میشود (بندورا 1105؛ نقل از
فوالدچنگ .)0595 ،استدالل کليدی بندورا ()0999
درباره نقش باورهای خودکارآمدی در عملکرد انسان
این است که سطح انگيزه ،شرایط مطلوب و اعمال افراد
بيشتر بر پایه آنچه آنها اعتقاد دارند ،قرار دارد تا آنچه
واقعاً درست است .به همين خاطر چگونگی رفتار انسان
میتواند به وسيله باورهایی که در مورد تواناییهایشان
دارند ،بهتر پيشبينی شود تا به وسيله آنچه واقعاً قادر
به انجام دادن آن هستند؛ بنابراین باورهای
خودکارآمدی به ما کمک میکند که تعيين کنيم ،افراد
با دانش و مهار هایی که دارند چه کاری را انجام
دهند (پاجاریس و ميلر .)1101 ،خودکارامدی یکی از
مهمترین مؤلفههای کسب موفقيت و سازش یافتگی
است و در حيطه روانشناسی مثبت جای میگيرد
(اسنایدر و لوپز .)1100 ،خودکارامدی اجتماعی یک بعد
از خودکارآمدی است که بيانگر برآورد افراد از
تواناییشان در برقراری و حفظ روابط بين فردی است.
خودکارآمدی اجتماعی به رابطههای بين فردی مرتبط
میشود و توسط اسميت و بتز ( )1105بهعنوان اعتماد
به نفس فردی در توانایی برای شرکت در تعاملهای
اجتماعی و شروع و حفظ رابطههای بين فردی تعریف
شده است .جيکاس ( )1101بيان کرد که انسانها
دارای خودکارآمدی اجتماعی در شروع ارتباط اجتماعی
و دوستیابی جدید تواناتر هستند .پژوهشها نشان
میدهد که ميزان باالی خودکارآمدی اجتماعی با ميزان
باالی عز نفس (کاپراراواستيکا1115 ،؛ هرمانوبتز،
 )1105اعتماد اجتماعی (اندرسونوبتز1101 ،؛ ماتسو
شيما و شيومی1119 ،؛ اسميتوبتز )1105 ،و مهار های
حل مسئله (بيلگين و آکاپولو  1101دیگيونتو ،آیزنبرگ،
کوپفر ،استيکا ،ترامونتانو و کاپرارا )1101 ،همراه است.
امـروزه دانشجویان ،یکی ازگروههای مهم در هر کشور
محسوب میشوند و علت این مسئله نقشـی اسـت که
آنان در آینده کشور ایفا مینمایند .اهميت این نقش در
این است که نه تنها دانشـجویان بخـش اصلی
متخصصان حوزههای مختلف علمی ،فنی و هنـری
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هـر کشـوری را تشـکيل میدهند ،بلکـه همچنين به
این علت است که این گروه بدنه اصلی مدیران
اداره کننده هـر کشـوری را نيـز شـکل میدهند و
اصـوالً هر گونـه توجـه بـه ایـن گـروه ،بهخصوصت
و جـهبـه مسائل بهداشـت روانـی دانشجویان در
آینده آنان و کشور تأثيرا مهمی دارد (آزاد 0592 ،به
نقل از ميرزائيان .)0591 ،بدیهی است دانشگاهها باید
با اهتمامی فزاینده در راستای بهبودبخشيدن به
سالمت روان و رشد فردی و بهزیستی دانشجویان
قدم بردارند .از سوی دیگر بیتوجهی به سالمت روان
افراد جامعه در کوتاه مد و بلندمد اثرا منفی در
حوزههای اجتمـاعی و اقتصـادی بشـر از جمله ،افـزایش
خودکشی ،اعتياد بـه مـواد مخـدر ،افسـردگی ،اضـطراب،
استرس و حتـی تـأثيرا منفـی بـر شاخصهای
اقتصادی بشر (همچون درآمد سرانه کشور) خواهد
داشـت( .جوشن لو 0525 ،به نقل از ميرزائيان و
همکاران.)0591 ،
کينگ استورم طی مطالعهای دریافت که افرادی که
اعتياد اینترنتی دارند تنها ،کمرو و خجالتی بوده و
دچارافسردگی میباشند .کوبی و همکارانش در پژوهش
خود بيان کردند که استفاده زیاد و تفریح گونه از
اینترنت با آسيبهای جدی در عملکرد فردی نظير
مشکال تحصيلی ،تنهایی ،مشکالتخواب و غيره
مرتبط است (کوبی و همکاران.)1101 ،
جين و همکاران ( )1105در تحقيق خود به این نتيجه
رسيد که نوجوانانی که از تماسهای اجتماعی
کنارهگيری میکنند ،از اینترنت بهعنوان ابزاری برای
فرار از واقعيت استفاده میکنند (جين و همکاران،
.)1105
یافتههای پوراکبران ( )0595نشان داد نمرا ميزان
اضطراب در افزایش استفاده از گوشی همراه ،نمرا
اضطراب و استرس در موارد افزایش استفاده از اینترنت
و نمرا افسردگی و استرس در افزایش استفاده از
ماهواره به طور معنیداری باالتر بوده است .یافتههای
رهبرنيا ( )0595حاکی از آن است که وابستگی به تلفن
همراه و استفاده از شبکههای اجتماعی نهتنها باعث
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کاهش رو ابط اجتماعی و فاصله گرفتن از کانون
خانواده،کاهش بهرهوری و افت تحصيلی میشود؛ و
پناهی و همکاران ( )0595نشان دادند که بين وابستگی
به تلفن همراه با افزایش ارتباط ناسالم و افت تحصيلی،
رابطه دارد .خزایی )0595( ،بيان کرد بين وابستگی به
تلفن همراه با پرخاشگری روابط مثبت و معنیدار
یوجود داشت .اوداکی ( )1105دریافت که
خودکارآمدی تحصيلی نقش برجستهای در پيشبينی
وابستگی به اینترنت دارد .لين و همکاران ()1105
خود دریافتند که خودکارآمدی نقش مهمی در پرهيز از
رفتار اعتياد گونه دارد .هاردی ( )1101دریافت که
افراد معتاد به اینترنت دارای ویژگی روان -رنجور
خو یی ،آشفتگی اجتماعی و تنهایی هيجانی هستند.
همچنين ،آنها کمتر برونگرا بوده و هدف آنها کسب
حمایت اجتماعی از طریق شبکههای اجتماعی
اینترنتی است .تومی و همکاران ( )1100دریافتند که
استفاده مداوم از تلفن همراه باعث ایجاد اختالال
خواب و استرس میگردد .با توجه به نتایج تحقيقا
گذشته در مورد بررسی اعتياد به گوشیهای هوشمند
با استرس و خودکارامدی اجتماعی ،در تحقيق حاضر
سعی شده است به بررسی رابطه فنآوری ارتباطا
(گوشیهای هوشمند) و استرس با نقش ميانجی حمایت
اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد واحد
بجنورد پرداخته شود .برای انجام این پژوهش مدل و
فرضيههای در نظر گرفته شد( .شکل )0
فرضيه اصلی
بين اعتياد به گوشیهای هوشمند و استرس با نقش
حمایت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد
بجنورد رابطه وجود دارد.
فرضيههای فرعی
 -0بين استرس و حمایت اجتماعی دانشجویان دانشگاه
آزاد اسالمی واحد واحد بجنورد رابطه وجود دارد.
 -1بين اعتياد به گوشی و استرس دانشجویان دانشگاه
آزاد اسالمی واحد واحد بجنورد رابطه وجود دارد.
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 -5بين اعتياد به گوشی و حمایت اجتماعی دانشجویان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد واحد بجنورد رابطه وجود
دارد.
روش تحقيق
پژوهش حاضر از آنجهت که به بررسی و شناخت
بيشتر روابط ميان متغيرها در شرایط موجود میپردازد
در دسته پژوهشهای توصيفی  -زمينهیابی قرار
میگيرد؛ و از آن جهت که به بررسی رابطه بين متغيرها
میپردازد از نوع پژوهشهای همبستگی است .جامعه
آماری این پژوهش را کليه دانشجویان دانشگاه آزاد
اسالمی واحد بجنورد به تعداد  0951نفر میباشند که از
بين این تعداد طبق فرمول مورگان – کرجسی (،)0991
 505نفر به عنوان حجم نمونه مورد نظر انتخاب شدند
جهت سنجش اعتياد به گوشی همراه از پرسشنامه
استاندارد وابستگی به موبایل در سال  1119توسط کوهی
تهيه شده است .شامل  11سوال است که به صور طيف
ليکر  5درجهای نمرهگذاری شده است.
به منظور مطالعه عوامل استرسزای زندگی دانشجویان
و واکنش آنان نسبت به این عوامل از پرسشنامه
استرس دوران دانشجویی (( )SLSIگادزال)0990 ،
فرم کوتاه و بخش مرتبط با استرس ناشی از گوشی
همراه یعنی  9سوال استفاده گردید برای سنجش
حمایت اجتماعی از مقياس حمایت اجتماعی ()MOS
که در سال  0990توسط شربورن و استوار ساخته
شد ،استفاده میشود .این آزمون که ميزان حمایت
اجتماعی دریافت شده توسط آزمودنی را می سنجد،
دارای  09عبار و  5زیر مقياس است که به صور
طيف ليکر  5درجهای نمره گذاری شده است .در
پژوهش حاضر با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ
ميزان پایایی پرسشنامهها مورد سنجش قرار گرفت که
برای پرسشنامههای اعتياد به گوشی همراه ،استرس و
حمایت اجتماعی به ترتيب مقادیر  1/990 ،1/201و
 1/295بدست آمد که گویای اعتبار باالی پرسشنامه
های مذکور بود روایی پرسشنامهها نيز طی تحقيقا
گذشته مورد تایيد قرار گرفته بود از طرفی روایی
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محتوایی سواال هر یک نيز مورد تایيد استاد راهنما
قرار گرفت.
یافتهها
در این قسمت به بررسی رابطه بين اعتياد به
گوشیهای هوشمند و استرس با نقش ميانجی حمایت
اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
بجنورد با استفاده از نرمافزار  Lisrelمیپردازیم.
(شکل  1و )5
نتایج بررسی شاخصهای نيکویی برازش مدل ساختاری
پژوهش نشاندهندۀ تایيد برازش مدل است ،چرا که ميزان
کمتر از  RMSEA 1412نشانگر برازش قابل قبول مدل
ساختاری است .همچنين مقادیر ،AGFI ،GFI ،CFI
 NNFI ،NFIهمگی باالتر از  1/9هستند .در ادامه
مقدار ضریب مسير و معناداری روابط بين متغيرهای
پژوهش در جدول  0آورده شده است.
با توجه به نتایج آزمون مدل ساختاری و مقادیر ضریب
مسير و معناداری برای هر یک از روابط نشان میدهد.
بين اعتياد به گوشی همراه و استرس رابطه مثبت (ضریب
مسير  )1/99و معناداری (سطح معناداری  )9/55برقرار
است از اینرو به همان ميزان که اعتياد به گوشی همراه در
بين دانشجویان افزایش یابد بر ميزان استرس انها نيز افزوده
میشود برای رابطه بين اعتياد به گوشی همراه و حمایت
اجتماعی نيز مقادیر ضریب مسير و معناداری به ترتيب
 -1/59و  -2/15بدست آمد که نشان دهنده آن است با اعتياد
دانشجویان به گوشی همراه ميزان حمایت اجتماعی آنها کاسته
میشود .برای رابطه بين استرس و حمایت اجتماعی نيز مقادیر
ضریب مسير و معناداری به ترتيب  -1/55و  -9/59بدست
آمد که گویایی این مدعاست افزایش استرس ناشی از اعتياد
به گوشی همراه خود باعث کاهش ميزان حمایت اجتماعی در
بين دانشجویان می شود( .جدول )0
بحث و نتيجه گيری
اعتياد به استفاده از تلفن همراه در حقيقت تمایل شدید
به رفتاری است که انجام میگيرد و احساسی که پس و
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پيش از آن به فرد دست میدهد .معتادان به استفاده از
تلفن همراه از دوستان و خانواده فاصله میگيرند،
انزواطلب میشوند ،اولویتهای سنی و اجتماعی نظير
تحصيل و اشتغال را پس میزنند ،هنگامی که تلفن
همراه در دسترس نيست به آن فکر میکنند و از
دوریاش رنج میبرند .خاموش بودن تلفن همراه در
افراد معتاد تحملناپذیر است و موجب میشود حتی
هنگام خواب یا در مواقع خاصی که گوشی تلفن همراه
را خاموش میکنند یا در حالت سکو قرار میدهند به
استرس و دلشوره دچار شوند .پژوهش پرتيفانچن در
زمينه بررسی رابطه ميان افسردگی با اعتياد به تلفـن
همـراه در دانشجویان آمریکایی ،عالئم اعتياد بـه تلفن
همـراه در ایـن دانشـجویان شـامل حواس ،عـدم
تحمل و بردباری ،کنارهگيری ،دو ميان اعتياد به تلفن
همراه و افسردگی بـه وجـود آمده رابطه معنیداری به
دست آمـد همچنين در این مطالعه اعتياد دانشجویان
زن به تلفـن همراه نسبت بـه دانشجویان مرد بـه طرز
چشـمگيری بيشتر بود .بين اعتياد به گوشی و
خودکارآمدی اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علی آباد کتول رابطه وجود دارد .نتایج پژوهش با
یافتههای اوداکی ( ،)1105لين و همکاران ()1105
مطابقت دارد و همسو میباشد .امروزه بيشتر از گذشته
افراد به تلفن همراه بـرای ارتباطا خود وابسته شدهاند اما
اسـتفاده بيش از حد از تلفـن همراه سبب وابستگی زیاد
جوانان میشود (رهبرینيا .)0595 ،کـانون توجـه فـرد و
باورهـای خودکارآمدی او تعيينکننده رویدادهای منفی
اجتماعی است و دیدگاههای نظری ،الگوها و نظریههای
شناختی را تأیيد نمود .با توجه به یافتههای پژوهش مبنی
بر این که توجـه متمرکز بر خود و باورهای خودکارآمدی
واسطه ارتباط اضطراب اجتماعی و سوگيریهایشناختی
هستند ،میتوان بـه تبيـين روشهای درمانی شناختی و
رفتاری اضطراب اجتماعی پرداخت .این شيوه درمانی
آميزهای از فنون شناختی و رفتاری است که افراد
مضطرب اجتماعی را در راستای شناسایی و اصالح
باورهـای نادرست و اضطرابزا یاری میکند .دگرگون
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سـاختن عوامـل تداومبخش این اختالل ،مورد تأکيد ویژه
این الگوی شناختی است.
در راستای نتایج پژوهش ،پيشنهادهایی به شرح زیر
ارائه میگردد:
پيشنهاد میشود مطالعاتی انجام شود تا مشخص نمایند
استفاده نامناسب از اینترنت و تلفن همراه منجر به
استرسهای سایکولوژیک و اختالال شناختی
میشوند و یا این اختالال فرد را مستعد استفاده
پاتولوژیک از تکنولوژیهای مذکور میکند.
پيشنهاد میشود نشانههای شخصيتی اعتياد بررسی و
مداخال بالقوه چون ارتقای مهار های اجتماعی و
افزایش عز نفس دانشجویان اتخاذ شود.
توجه به جنبههای مؤثر اجتماعی تلفن همراه از طریق
آموزش و آگاهی ،تنها روشی است که با آن میتوان
عالوه بر احترام به حرمت نفس ،نسبت به مسائل

مربوط به ارتباطا آنها کنترل و نظار کافی داشته
باشيم از اینرو پيشنهاد میشود جنبههای مثبت استفاده
از گوشی هوشمند تبليغ شود.
پيشنهاد میگردد نهادهای فرهنگساز (مراکز آموزشی،
رسانههای جمعی و آموزش و پرورش) در آموزش
صحيح استفاده از این تکنولوژی جدیت بيشتری به کار
ببرند.
تقدیر و تشکر
مقاله حاضر برگرفته از رساله کارشناسیارشد دانشگاه
آزاد اسالمی واحد بجنورد نویسنده اول بوده از اینرو
نویسندگان مقاله از مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی واحد
بجنورد و دانشجویان شرکتکننده در مطالعه
سپاسگذاری میکنند.

جدول - 1نتایج رابطۀ مستقيم و ضرایب معناداری فرضيات مدل
مسير

ضریب مسير

معناداری

نتيجه آزمون

اعتياد به گوشی همراه  ---استرس

1/99

9/55

قبول

اعتياد به گوشی همراه  ---حمایت اجتماعی

-1/59

-2/15

قبول

استرس  ---حمایت اجتماعی

-1/55

-9/59

قبول

استرس

حمایت اجتماعی
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A Study of the Relationship Between Addiction and Stress Smartphone
Mediating Role of Social Support The Students of Islamic Azad University
Bojnoord

Zahra Eslami, Mahboobeh Soleimani

Abstract
This study aimed to investigate the relationship between addiction and stress
smartphone with the mediating role of social support were undergraduate students of
Islamic Azad University The study population comprised all students to number 1650
According to Morgan table (1972), 315 patients were selected by simple random
sampling. Mobile dependency information to assess the scale of the mountain (2009),
the Student-Stress Questionnaire (SLSI) (Gadzella, 1991) and social support scale was
used Sherborne and Stewart in 1991. Using Cronbach's alpha coefficient of reliability of
the questionnaire were assessed by questionnaire addiction to mobile phones, stress and
social support to the amounts 0.812, 0.761 and 0.863, respectively Which indicates the
validity of the questionnaire were chosen for the analysis of the data, the structural
model with LISREL software is used According to the results of the structural model
and stress the positive relationship between addiction to mobile phones (coefficient of
track0.69) and significant (P =, 6.45) is established The relationship between addiction
to mobile phones and social support and a significant path coefficient respectively 0.46and 8.25, respectively For the relationship between stress and social support as well as a
significant path coefficient values are 0.54- and 7.46, respectively The telling of this
claim Addiction to mobile phones increased stress levels among students And stress
caused by addiction to mobile phone also reduces the amount of social support among
students.
Keywords: Mobile Phone Addiction, Stress, Social Support, Student.

