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 مقاله پژوهشی

 ه يدر حاشترس از  ،ييبا احساس تنهاآن ارتباط و  به تلفن هوشمند ادياعت
  هياروم يدانشگاه علوم پزشک انيدانشجو نيدر ب يليو عملکرد تحص ماندن

  
  ٤نژاديد علي، وح٣*يارمحمدي، ملکه ٢، مولود رادفر١زاديناصر پر

  
  11/04/1401تاریخ پذیرش  25/10/1400تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

شود.  يريناپذالت جبرانتواند منجر به مشکياست که م يعوارض ين عموم دارد دارايکه در ب يرغم کاربرد فراوانيهوشمند عل يهايگوش :هدف و زمينهپيش
مطالعات بوده است.  ردتوجهموان همواره يدانشجو يليتحص ه ماندن (فومو) و عملکردي، ترس از در حاشييهوشمند با احساس تنها ياد به گوشيارتباط اعت يبررس

در سال  هياروم يلوم پزشکدانشگاه ع انيدانشجو نيدر ب يليو عملکرد تحصفومو  ،ييبه تلفن هوشمند با احساس تنها اديارتباط اعت نييتع باهدف ن مطالعهيا
  .انجام شد ۱۴۰۰

 يان دارايد شامل دانشجوورو يارهايوارد مطالعه شدند. مع ياطبقه يريگنمونه صورتبه يدانشجو ۲۳۰ ،يو همبستگ يفين مطالعه توصيدر امواد و روش کار: 
 هيحاشل، پرسشنامه در راس ييلور، احساس تنهايفام و ت يليعملکرد تحص يهاق پرسشنامهياز طر يهادادهل به شرکت در مطالعه بود. يهوشمند و تما يگوش

و  رسونيپ يهمبستگ بيضر اسکوئر و ي: کايآمار استنباط يهاها از آزمونداده ليجهت تحل د.يگرد يآوراد به تلفن هوشمند وون جمعيو اعت يبلسکيپرزماندن 
  در نظر گرفته شد. دارمعني ۰۵/۰کمتر از  pاستفاده شد. مقدار  رمنياسپ

درصد) ۵/۵۶(۱۳۰رده و استفاده ک يو آموزش يمصرف درس يدانشجو برا درصد)۵/۴۳(۱۰۰ان مطالعه حاضر يهمراه در دانشجو ينحوه استفاده از گوشها: افتهي
ان متوسط، يدانشجو يينهاان متوسط به باال، احساس تيهوشمند دانشجو يبه گوش ادينمره اعت نيانگيمبوده است.  ير آموزشيو غ يردرسيغمصرف  يدانشجو برا
با  به تلفن هوشمند ادياعتن نمره يب يطه متوسط بود. همبستگيان در حيدانشجو يلينمره عملکرد تحص طه متوسط به باال ويان در حيدانشجو ينمره فومو

  ).P>۰۵/۰و معکوس بودند ( دارمعنيارتباط  يليتحص م و با عملکرديو مستق دارمعنيو فومو  يياحساس تنها يرهايمتغ
هوشمند  ياد به گوشين اعتيط بم و ارتبايو فومو معنادار و مستق ييهوشمند و احساس تنها ياد به گوشياعت يرهاين متغيمطالعه حاضر، ارتباط ب در: يريگجهينت

ان را کاهش داده و يدانشجو ييفومو و احساس تنها يعمل يهاياستراتژد با اتخاذ يدرمان باران بهداشت و يارتباط معنادار و معکوس بود. مد يليو عملکرد تحص
 يهاآموزش مهارت يهاکالس يدهند. برگزار ياريهوشمند  ياد به گوشيترک اعت يان را در تالش برايآنان را بهبود بخشند تا دانشجو يليعملکرد تحص

، و شرکت يورزش يهاتيفعالان به يق دانشجويهوشمند، تشو يگوش يهااعالن، خاموش کردن شدهيبندزمانامه ک برنيان در ي، نگهداشتن دانشجويتيريخودمد
  خواهد بود. کنندهکمک يو خانوادگ يگروه يهاتيفعالدر 
 ه ماندن، دانشجوي، ترس از در حاشيلي، عملکرد تحصييهوشمند، احساس تنها ياد به گوشياعت :هادواژهيکل

  
  ۴۳-۵۴ ، ص۱۴۰۱ فروردين، ۱۵۰ درپي، پياولشماره ، بيستممجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
  ٠٤٤-٣٢٧٥٤٩١٦. تلفن: هياروم يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما ينازلو، دانشکده پرستار سيجاده سرو، پرد ۱۱ لومتريک ه،ياروم: آدرس مکاتبه

Email: m.yarmohammadi1398@gmail.com 

 
  مقدمه
 يتوجهقابل طوربههوشمند  يهاتلفن، ک دهه گذشـــتهيدر 

 ، تلفن همراهکهيطوربهاســـت.  قرار گرفته يهمگان مورداستفاده

 سطح نژاد، ت،يمل سن، جنس، ازنظر افراد از يعيوس فيط را

                                                             
             ران. یھ، ایاروم ي، دانشگاه علوم پزشکیيو ماما يدانشکده پرستار، ينیقات بالیموسسھ تحقمار، یب يمنیقات ایتحق، مرکز يار، پرستاریاستاد  ١
 .رانیھ، ایھ، ارومیاروم ي، دانشگاه علوم پزشکیيو ماما يروان، بھداشت جامعھ و فن، دانشکده پرستار ي، گروه روان، پرستاريار پرستاریدانش ٢
 مسئول) سندهیران. (نویھ، ایاروم يدانشگاه علوم پزشک یيو ماما ي، دانشکده پرستاريجراح يارشد داخل يکارشناس ٣
  رانیھ، ایھ، ارومیاروم ي، دانشگاه علوم پزشکيولوژیدمیو اپ يستی، گروه آمار زيستیآمار ز اریاستاد ٤

هوشمند  يهاتلفن. )١(دهند يم ليتشک گوناگون التيتحص
وتر و تلفن همراه را باهم در يکامپ يهاييهستند که توانا ييابزارها

نترنت يبه ا يدائم يها با دسترسن تلفنيدهند. ايار کاربر قرار مياخت
ها آمار. )٢( ن کننديکاربر را تأم يتوانند امکان بر خط بودن دائميم
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 ۲۰۱۴ارد نفر در سال يليم ۸۵/۱دهد که در سرتاسر جهان ينشان م
 ۲۰۱۷زان در سال ين ميکردند که ايتلفن همراه استفاده م ياز گوش

. )۳(افته است يش يافزا ۸۷/۲به  ۲۰۲۰ارد و در سال يليم ۳۲/۲به 
دهد که استفاده يقات نشان مياز زمان ظهور تلفن هوشمند، تحق

شده و در مواقع  يوابستگ يمفرط از تلفن هوشمند، موجب نوع
به  جيتدربه ين وابستگيشود. ايکاربران م يد موجب روزمرگيشد

. )٤(شود ياد در کاربران مياعت ينوعبهو منجر  شدهليتبدعادت 
 يبندطبقه يرفتار يادهاياعت دسته جزو هوشمند تلفن به ادياعت
 استفاده شامل آن فيتعر يگريد ادياعت نوع هر همانند ، )۵(شوديم

در قرن . )۶( است، باشد فرد يبرا يمنف يامدهايپ سبب که يجبر
اد ياد گونه يو اعت يک اختالل وسواسي عنوانبهحاضر استفاده از آن 

تلفن  به يکه وابستگ بر متون نشان داد ي. مرور)٧( شده است
 ،)٨( ياز زندگ تيرضااحساس  عدم رينظ يمختلف هوشمند با عوامل

عدم  و )٩-٧(ييو احساس تنها يخوابيب، اضطراب ،يافسردگ
  .)١١, ١٠(همراه است  يت دانشگاهيموفق

 يبه گوش يوابستگ يامل براوع نيترياز جد يکي ييتنها
که  ديآيبه وجود م يت زمانين وضعي. اديآيم حساببههوشمند 

که فرد در حال حاضر دارد،  يمطلوب و روابط ين فرديان روابط بيم
ن ادراک است که ارتباطات ياز ا يناشن ياشکاف وجود داشته باشد، 

عالوه  . )١١(کندياو را برآورده نم از انتظارات يبرخ، فرد ياجتماع
است که  در  ي، جز عوامل١ه ماندنيا ترس از در حاشين، فومو يبر ا
 ياد به گوشياعت يبرا يعامل عنوانبهاز مطالعات از آن  يبرخ

تواند منجر به اختالالت متعدد يمهوشمند نامبرده شده است که 
با  از دست دادن فرصتفومو ترس . )۱۴-۱۲(در فرد بشود  يرفتار

 يباارزش يهاتجربه است ممکن گرانيد نکهيا از ريفراگ يعنوان هراس
. مشخصه شوديم فيتوص، است بيغا هاآن از فرد که باشند داشته

 گرانيد آنچه با ماندن متصل به ليبا تما ياجتماع ضطراب ا نيا
و  يعالئم افسردگ شيبا افزا فومو .)١٦, ١٥(است ،دهنديم انجام

 يستياسترس، کاهش بهز شيافزا.  )١٨, ١٧(اضطراب همراه است
 ري، تأثرشيبه عدم پذ تي، حساسي، اضطراب اجتماعيشناختروان
خطر  شيافزا،  )٢٠, ١٩, ١٥(يشدن در زندگ ريو درگ يمنف
 فّناورانه يخطر "رفتارها شيافزا ، )١٧(يروان يشناسبيآس
در  کوتاه  اميپارسال  خطرناک مانند يرفتارها شي" و افزاادآورياعت

 . )١١(دهد يمش يرا افزا يرانندگهنگام 
ن ياز ا يهوشمند حاک ياد به گوشياعت يگر، آمار بااليد ياز سو

هوشمند در  يهاتلفنان در مورد سطح استفاده از ياست که دانشجو
را در  يتوجهزمان قابلمدت هاآن ،)٢٣-٢١(مقام اول هستند 

.   )٢٤, ٢١(گذراننديم يسرگرم اي ياهداف علم يخود برا يهاتلفن

                                                             
1Fear of missing out (FOMO) 

به  آموزان و دانش انيدانشجو نيهوشمند در ب يهابه تلفن ادياعت
اد به ياعتخود،  در مطالعه يصابر. )٩( رسديدرصد م ٤/٢٧تا  ٨/٢٤

در  يد بهشتين پرستاران دانشگاه شهيتلفن هوشمند در ب
اد به تلفن هوشمند ياعت ين نمره کليانگيم ، نشان داد که٢٠١٩سال
که  يامطالعه. در )٢٥( زن بودپرستاران شتر از يمرد بپرستاران در 

بًا يتقرانجام شد، نشان داد که  يان پزشکيدانشجو يدر عربستان رو
. )۲۶(اد به تلفن هوشمند دارندياعت يان پزشکيدرصد دانشجو ۵/۳۶

، يپزشک يدانشجو ۳۶۰ يو همکاران که رو يزيدر مطالعه عز
و بهداشت  ييو ماما ي، پرستاري، داروسازيپزشک، دندانيراپزشکيپ

درصد بود  ۸۳/۵۰ ياجتماع يهاشبکهاد به ين اعتيانگيانجام شد، م
 ياد گوشياستفاده ز. )۲۲(اد متوسط داشتند يدرصد اعت ۶۰/۷۰و 

داشته  يدرسکمکتواند هم جنبه يمان ين دانشجويهوشمند در ب
و اتالف وقت دانشجو شده  يپرتحواستواند باعث يو هم م )٢٧(باشد

اد به ياعت .(21) ر قرار دهد يتأثرا تحت  هاآنعملکرد  يمنف طوربهو 
 يليخ ستيبايم، يان علوم پزشکيهوشمند در دانشجو يهاتلفن

 ياد به گوشياعت چراکه، رديقرار گ يموردبررست يشتر و با جديب
تواند منجر به خطر افتادن يم يعلوم پزشک کارکنانهوشمند در 

ان ياد دانشجوير آمار اعتياخ چند سالدر  .)٨(مار بشود يب يمنيا
  .)٢٣-٢١(ران باال و رو به رشد استياا و يدر دن يعلوم پزشک
 به تلفن ادياعت نير مورد ارتباط بمطالعات د ،کهييازآنجا

 طوربه يليو عملکرد تحص فومو ،ييهوشمند با احساس تنها
 ياهو مطالع )۲۸, ۲۷, ۱۳, ۱۱(قرار گرفته  يموردبررس ياجداگانه

 افتيد، را بسنج رهاين متغيا نيارتباط ب ميمستق طوربه رانيدر ا که
ه اد بيجامع درباره اعت يبه پژوهش ي، عدم دسترسجهيدرنت. نشد
 انجام ينه را برايزم يان علوم پزشکيهوشمند در دانشجو يگوش

د. ينمايم ين حوزه ضروريجانبه در اشتر و همهيب يهاپژوهش
وشمند هاد به تلفن ين ارتباط اعتييتع باهدفن، پژوهش حاضر يبنابرا

ان ين دانشجويدر ب يليلکرد تحصو عم فومو، ييبا احساس تنها
 انجام شد. ۱۴۰۰ه در سال ياروم يدانشگاه علوم پزشک

  
  مواد و روش کار

دانشگاه علوم ان يدانشجو ،يهمبستگ -يفين مطالعه توصيدر ا
ورود به مطالعه  يارهايکه مع ۱۴۰۰ يليدر سال تحصه ياروم يپزشک

 يراميحجم نمونه با توجه به مطالعه با وارد مطالعه شدند. ،دنداشترا 
 نيآنالکه به علت  )۲۸(دينفر محاسبه گرد ۱۷۵) ۱۳۹۸و همکاران (

احتمال  هاآن يهاتميودن تعداد آاد بيز زيها و نپرسشنامهبودن 
نفر وارد مطالعه  ۲۳۰) ودرصد ۳۰( شدهگرفتهشتر در نظر يزش بير

  شد.  
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.96, Z1- β =0.8, r=0.211)۱=Zα( 
C =0.5*Ln[(1 + r)/(1 − r)]

C =0.5*Ln[(1 + 0.211)/(1 − 0.211)]

N =
(Z1 − α + Z1 − β)

C
+ C ⇒  N =

(1.96 + 0.84)
0.214

+ 3 = 175

نهييو پس از تع با روش نمو نه،  قه يريگن حجم نمو ، ياطب
ص ساس يتخ سب بر ا شکدهص متنا شک يهادان شگاه علوم پز  يدان
ـعهيل انتخاب گرديبه شرح ذ هياروم ـتدا جمع کل جام  يمارآ د. اب

شجو شکان يدان شگاه علوم پز ـــخص نفر) ۳۰۵۷( هياروم يدان شـ  م
نفر) بر آن  ۲۳۰( يدرخـــواست يد و سپس تـــعداد نمونهيگـــرد

 م شد.يتقس
n
N

=
230

3057
= 0.0752 

ها دسته تکتکرا در تعداد  )۰۷۵۲/۰( آمدهدستبهسپس کسر 
د انتخاب شود. يضرب نموده تا مشخص شود از هر طبقه، چند نفر با

تعداد ، با توجه به يدانشکده پزشک ين حجم نمونهييتع يمثًال برا
نفر  ۹۸، نفر)، تعداد نمونه ۱۳۱۸ان در آن دانشکده (يدانشجو

ر يسا يد و تعداد نمونه براين گرديي) تع۰۷۵۲/۰×۱۳۱۸=۹۸(
 ب محاسبه شدند.ين ترتيز به همين هادانشکده

 تعداد نمونه انيکل دانشجو هادانشکده
 ٩٩ ١٣١٨  يدانشکده پزشک
 ٢٠ ٢٦٩  يپزشکدانشکده دندان

 ١٧ ٢٢٠  يدانشکده داروساز
 ٣٨ ٥١٠ ييو ماما يدانشکده پرستار

 ٢٣ ٢٩٩  دانشکده بهداشت
 ٣٣ ٤٤١  يراپزشکيدانشکده پ

 ٢٣٠ ٣٠٥٧ مجموع

 يکيل در يدر حال تحص يدانشجوورود مطالعه شامل  يارهايمع
 يگوش يان دارايه باشد، دانشجوياروم يعلوم پزشک يهارشتهاز 

ا بان ين دانشجويل به شرکت در مطالعه بود. همچنيهوشمند و تما
 يو انتقال هاپرسشنامهل ناقص يل به ماندن در مطالعه، تکميعدم تما

  از مطالعه خارج شدند. ير مراکز دانشگاهيبه سا
 .دشپرسشنامه استفاده چهار ها از داده يگردآور جهت

شامل سن،  يشامل اطالعات يت شناختيپرسشنامه اطالعات جمع
، ترم يلي، رشته تحصيليت تحصيت تأهل، وضعيجنس، وضع

ز ا مورداستفادهن يشتريا ساکن خوابگاه بودن، بي ي، بوميليتحص
 زانيدر روز، نحوه و م يزان استفاده از گوشيتلفن هوشمند، م

 لهيوسبهنترنت تلفن هوشمند ينه ماهانه ايهز نترنت ويبه ا يدسترس
  آن بود.

 يليتحص عملکرد پرسشنامهان توسط يدانشجو يليعملکرد تحص
 سؤال ۴۸ ين پرسشنامه دارايقرار گرفت. ا يموردبررس ١لوريت و فام

مختلف  يهاحوزهاز  يليعملکرد تحص يابيبوده و هدف آن ارز

1 Pham and Taylor 

امد، ي، فقدان کنترل پيزيربرنامه، يجانيه راتيتأث، ي(خودکارآمد
 ۵کرت يف ليط صورتبهپرسشنامه  يگذارنمره. استزش) يانگ

ها، جهت محاسبه نمره کل پس از محاسبه مؤلفه. است يانقطه
 يجانيه راتيتأث يهابه مؤلفه مربوطد سؤاالت يبا يليعملکرد تحص

ها ر مؤلفهيامد معکوس شده و سپس با نمره سايو فقدان کنترل پ
نمره 	ف ويضع يليانگر عملکرد تحصيب ۱۲۰جمع شود. نمره کمتر از 

 ۱۲۱-۱۷۴ نيو نمره ب يقو يليانگر عملکرد تحصيب ۱۷۵ باالتر از
) ۱۳۸۳( ٢در پژوهش درتاج .استمتوسط  يليانگر عملکرد تحصيب

توسط نظر  لوريفام و ت يليپرسشنامه عملکرد تحص يمحتوا ييروا
اس ين مقيا يساز يين روايقرار گرفت. همچن دييد مورد تأياسات

پرسشنامه  ييايقرار گرفت. پا دييمورد تأ يل عامليتوسط روش تحل
ج آن يکه نتا قرار گرفت يابيکرونباخ مورد ارز يهم توسط روش آلفا

 يزيربرنامه ،۷۳/۰ يجانيه راتيتأث، ۹۲/۰ يخودکارآمد در ابعاد
گزارش  ۷۴/۰کل  ،۷۳/۰زش يانگ ،۶۴/۰امد يفقدان کنترل پ، ۹۳/۰
۰)۲۹(د يگرد

2 Dortaj 

اعتياد به تلفن هوشمند و ارتباط آن با احساس تنهايي، ترس از در حاشيه ماندن و عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اروميه 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
un

m
f.

20
.1

.4
3 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 u
nm

f.
um

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 12

http://dx.doi.org/10.52547/unmf.20.1.43
http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4562-fa.html


 نژادوحيد علي، ملکه يارمحمدي، مولود رادفر، ناصر پريزاد

  مجله پرستاري و مامایی  1401، فروردین 150، پی در پی اول، شماره ستمیبیدوره  46

اد به يهوشمند از پرسشنامه اعتاد به تلفن ياعت يجهت بررس
 ٢ن پرسشنامه توسط وونياستفاده شد. ا ١تلفن هوشمند نسخه کوتاه

بوده و  سؤال ۱۰ يدارا شد و يطراح ۲۰۱۳و همکاران در سال 
. استهوشمند  يان به گوشياد دانشجويزان اعتيم يابيهدف آن ارز

(کامًال  ۶ (کامًال مخالفم) تا ۱ يادرجه ۶ کرتين پرسشنامه در ليا
بوده  ۶۰- ۱۰ نيب اسيمق نيا ينمره کلشود. يم يبنددرجهموافقم) 
هوشمند را نشان  يهابه تلفن ادياعتسطح  نيباالتر نمره نيو باالتر

 نظرازن پرسشنامه را يا ۲۰۱۳دهد وون و همکاران در سال يم
 يثبات داخل ييايو پا زمانهماعتبار  ،يشاخص اعتبار محتو

کل  ييايقرار گرفت. پا دييقرار گرفته و مورد تأ يموردبررس
 در. )۵(ديمحاسبه گرد ۹۱۱/۰کرونباخ  يپرسشنامه با استفاده آلفا

 يپرسشنامه را به فارس نيا ۱۳۹۹فالح و همکاران  در سال  رانيا
قرار دادند و استفاده  يموردبررس ييايو پا ييروا ازنظرترجمه کرده و 

 فيتوص اعتمادقابلمعتبر و  يپرسشنامه را در زبان فارس نياز ا
کرونباخ  يبا استفاده از آلفا هاآنپرسشنامه در مطالعه  يياينمودند. پا

 .)۳۰( ديبرآورد گرد ۸۲/۰
 اس توسط راسليمق ان توسطيدانشجو يياحساس تنها

ه است که يگو ۲۰ يدارا ن پرسشنامهيشد. ا ي) بررس۱۹۸۰(٣
کرت ياس ليمق يرو هاپرسشک از يد به هر يخواننده با

پاسخ دهد.  ۴تا  ۱با نمره  »هرگز تا اغلب«شامل  يارجهچهارد
ن ينخست يياس تنهاياست. مق ۸۰تا  ۲۰ن آزمون از ينمرات ا يدامنه

ش، يراين شد که بعد از سه بار ويتدو ٤بار توسط راسل و فرگوسن
ان، پرستاران، ياس در چهار گروه دانشجوين مقيا يينسخه نها

 ل خود گزارشياز قب يمختلف يهاوهيمعلمان و افراد مسن، به ش
 نيا ييايسازه و پا ييروا .)۳۱( و مصاحبه اجرا شده است يده

 دييتأ يرانيا انيدانشجو يبر رو) ۱۹۸۲جت (حپرسشنامه توسط 
 ۸۹/۰کرونباخ  يکردن با آلفا مهيپرسشنامه با روش دون ييايشد و پا

  .)۳۲( قرار گرفت دييمورد تأ ۸۸/۰و 
ش سکيتوسط پرز ه ماندنيپرسشنامه ترس از در حا و  يطراح ٥يبل

عه  ـــ ـــامل يتوس ـــت و ش ته اس ـــؤال ۱۰اف کرت ياس ليبا مق س
ـــدق نم ( يادرجهپنج ـــدق م يليخ ،کنديص  طوربه ،کنديکم ص

ــدق م ــط ص ــدق ميز ،کنديمتوس ــدق يز يليو خکند ياد ص اد ص
ست( کنديم صدق نم ينمره ده. ا صدق يز يليتا خ ۱=کندياز  اد 
ست ۵=کنديم ست، جا ۵۰تا  ۱۰ن ياس بي، دامنه کل مقا که  ييا

ه ماندن ياز ترس در حاشــ يدهنده ســطح باالترنمرات باالتر نشــان
ست  سط فرد  يرامي. در مطالعه با)۱۵(ا شنامه تو س و همکاران، پر
 يبه فارســ يســياز انگل back wardو  forward صــورتبه دوزبانه

1 Smartphone Addiction Scale-Short Version (SAS-SV) 
2 Kwon 
3 Russell 

ــدهترجمه ــط و بعد از ترجمه، ش ــا نفر ۱۰ توس ، يعلمئتيه ياعض
 يانجام شده است. آلفا موردنظرقرار گرفته و اصالحات  يموردبررس

ــنامه کرونباخ ــش ــ در ترس از پرس ــط با ماندن هيحاش و  يراميتوس
 . )۲۸(آمده است به دست ۸۷/۰) ۱۳۹۸همکاران (

ه، ته اخالق دانشگاي، بعد از اخذ مجوز از کمن مطالعهيادر 
و به  اخذ ييو ماما يدانشکده پرستار ياز معاونت پژوهش نامهيمعرف
حوه ارائه و اهداف پژوهش، روش انجام کار و ن هادانشکده يرؤسا
، هادانشکدهح داده شد. پس از اخذ موافقت يتوض يريگنمونه

اره ان و شميست دانشجويانجام شد و ل يبا معاونت آموزش يهماهنگ
 ظرموردناخذ شد. بر اساس حجم نمونه  هادانشکده، از هاآنتماس 

ز اآمده،  به دستت محاسبه حجم نمونه در هر دانشکده که در قسم
ر دان تماس حاصل شد. ي، با دانشجوهادانشکدهق واحد آموزش يطر

 حات کامل ارائهيتوض هاپرسشنامهل يمورد اهداف پژوهش و تکم
 دبو داوطلبانه مطالعهح داده شد که شرکت در ين توضيشد، همچن

د بخواهن پژوهش يدر هر مرحله از اجراح داده شد که يتوض و
ن امضا نمود. ينکه آناليتوانند طرح را ترک کنند، ضمن ايم

ار يختاکالس در  يهاندهيق نماين و از طريآنال صورتبه هاپرسشنامه
 دنظرمورنک يبه ل يستيبايان ميان قرار داده شد. دانشجويدانشجو

ضمن،  نمودند. دريل مين را تکميکردند و پرسشنامه آناليمراجعه م
 ليساعت، پرسشنامه را تکم ٧٢است شد تا در مدت درخو هاآناز 

ساعت پرسشنامه  ٧٢در مدت  ييو عودت دهند. اگر دانشجو
شد يمشان درخواست يبار دوم از ا يداد برايرا عودت نم شدهليتکم

وم، ل و عودت دهند، اگر بعد از درخواست ديکه پرسشنامه را تکم
شد. يمست حذف يز لکرد ايل و ارسال نميدانشجو پرسشنامه را تکم

 تو عودل يرا تکم هاپرسشنامهان يدر مطالعه حاضر تمام دانشجو
  از مطالعه حذف نشد. ييدادند و دانشجو

 ۱۶نسخه  SPSS افزارمنراز  دهستفااو با  شدهيآورجمع هاداده
 صورتبه يکم يرهايمتغ .گرفت رتصو يرماآ ليوتحلهيتجز

د) تعداد (درص صورتبه يفيک يرهايار و متغيانحراف مع ±ن يانگيم
ن جهت يمناسب گزارش شد. همچن ينمودارهادر قالب جدول و 

ب ياسکوئر و ضر ي: کايآمار استنباط يهاآزموناز  هادادهل يتحل
 ۰۵/۰کمتر از  pمقدار رمن استفاده شد. يرسون و اسپيپ يهمبستگ

  .شد در نظر گرفته داريمعن
 اجرامتون،  يق اعم از بررسيتمام مراحل تحق ن دريمحقق

ه يانيب يت اصول اخالقيمتعهد به رعا ييمطالعه و گزارش نها
ته يو انجام مطالعه مجوز از کم يريگنمونهاند. قبل از بوده ينکيهلس

نمودند ه اخذ ياروم ياخالق دانشگاه علوم پزشک

4 Russell and Ferguson 
5 Przybylski 
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)IR.UMSU.REC.1400.024ان بعد از يدانشجو ي) و تمام
ت ين رضايآنال صورتبه موردمطالعهحات کامل در يافت توضيدر

  آگاهانه را امضاء نمودند.

  هاافتهي
ه ياروم يدانشگاه علوم پزشک يدانشجو ۲۳۰در مطالعه حاضر 

 ) زن۶۲درصد/۶(۱۴۴درصد) مرد و ۴/۳۷(۸۶که  اندداشتهشرکت 

درصد) مجرد بودند. ۹/۷۳(۱۷۰و  متأهلدرصد) ۱/۲۶( ۶۰بودند و 
 ۵۷/۲۳±۴/۲ان حاضر در مطالعه حاضر برابر ين سن دانشجويانگيم

درصد) دانشجو در خوابگاه سکونت ۸/۵۴(۱۲۶ن يسال بود. همچن
بودند. جدول  يسطح کارشناس يدرصد) دانشجو۷/۵۵(۱۲۸داشته و 

  دهد.يلعه را نشان ممطا يهاک نمونهياطالعات دموگراف ۱

 ان حاضر در مطالعهيک دانشجويدموگراف يها يژگيو يع فراوانيتوز  ):۱جدول (

 درصد يفراوان ريمتغ

 تيجنس
 ٤/٣٧ ٨٦ مرد

 ٦/٦٢ ١٤٤ زن

 تأهلت يوضع
 ١/٢٦ ٦٠ متأهل

 ٩/٧٣ ١٧٠ مجرد

 سکونت

 ٨/٥٤ ١٢٦ يخوابگاه
 ٥/٣٣ ٧٧ يبوم

 ٧/١١ ٢٧ ير خوابگاهيغ

 مقطع

 ٧/٥٥ ١٢٨ يکارشناس
 ٨/١٤ ٣٤ ارشد يکارشناس

 ٧/٢١ ٥٠)MD(ياحرفه يدکترا

 ٨/٧ ١٨)PhD( يتخصص يدکترا

 همراه يزان استفاده از گوشيم
 ٩/٢٣ ٥٥ ساعت ٣کمتر از 

 ٦/٤٦ ١٠٧ ساعت ٧ساعت تا  ٣
 ٥/٢٩ ٦٨ ساعت ٧شتر از يب

 نترنتيزان استفاده از ايم
 ٥/٦٣ ١٤٦ ساعته ٢٤

 ٩/٢٠ ٤٨ روزانه
 ٧/١٥ ٣٦ يساعت

 يجمعارتباط هابرنامه

 ٧/٢٥ ٥٩ تلگرام
 ١/٤٦ ١٠٦ نستاگراميا

 ٥/١٦ ٣٨ واتساپ
 ٧/١١ ٢٧ ريسا

 روزانه يام متنيزان پيم

٣/٤ ١٠ ١٩-١ 
٧/٣٨ ٨٩ ٣٩-٢٠ 
٣/٢٤ ٥٦ ٥٩-٤٠ 

 ٦/٣٢ ٧٥ ٦٠ يشتر مساويب
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 هوشمند، يبه گوش اديو انحراف استاندارد نمره اعت نيانگيم

در جدول  ،يليعملکرد تحص و نمره نمره فومو ،يينمره احساس تنها
اد ياعت ۲۵/۴۲±۹/۱۳ نيانگيم. با توجه به داده شده است شينما ۲

ن نمره احساس يانگين، ميان متوسط به باال بود و همچنيدانشجو
 ييان احساس تنهاينشان داد که دانشجو ۶۳/۴۳±۸۲/۱۳ ييتنها

 انيدانشجو يفومون نمره يانگين، ميمتوسط داشتند. عالوه بر ا
ن نمره ينگايطه متوسط به باال بود. ميبود که در ح ۶۶/۱۰±۶۲/۳۲

طه يبود که در ح ۷۲/۱۳۸±۱۸/۴۹ زينان يدانشجو يليعملکرد تحص
  متوسط بود.

سطح  يان داراي، اکثر دانشجوموردمطالعه يدانشجو ۲۳۰از 
 فيضع يسطح خودکارآمد، درصد)۸/۵۴(۱۲۶ فيضع يجانيه
 يزش قويدرصد)، انگ۹۷( يقو يزيربرنامهسطح  درصد) و۱۰۰(
 بودند.درصد) ۵/۴۰ف (يضع يليدرصد) و عملکرد تحص۳/۷۴(

  ).۲(جدول 
  

  ان حاضر در مطالعهيدانشجو يليابعاد عملکرد تحص يع فراوانيتوز ):۲جدول (
  درصد  يفراوان  ريمتغ

  يجانيه
  ٨/٥٤  ١٢٦  فيضع

  ٢/٤٥  ١٠٤  متوسط
  ٠/١٠٠  ٢٣٠  فيضع  يخودکارآمد

  يزيربرنامه
  ٠/٣  ٧  متوسط

  ٠/٩٧  ٢٢٣  يقو

  امديپ
  ١/٦  ١٤  فيضع

  ٠/٦٣  ١٤٥  متوسط
  ٩/٣٠  ٧١  يقو

  زشيانگ
  ٠/٧  ١٦  فيضع

  ٧/١٨  ٤٣  متوسط
  ٣/٧٤  ١٧١  يقو

  
  يليعملکرد تحص

  ٥/٤٠  ٩٣  فيضع
  ٥/٢٦  ٦١  متوسط

  ٠/٣٣  ٧٦  يقو
  

با  به تلفن هوشمند ادياعتر ين متغيب ين، همبستگيهمچن
که ينبود. در حال داريمعن يزيربرنامه، و يجانير هيتأث يرهايمتغ

زش، يامد، انگياد به تلفن هوشمند با فقدان کنترل پين اعتيارتباط ب

ج نشان يبود. نتا داريمعنارتباط  يليو عملکرد تحص يخودکارآمد
و ابعاد آن  يلياد به تلفن هوشمند با عملکرد تحصيداد که رابطه اعت

  ).۳جدول باشد (يمم و معکوس يمستق
 

  و ابعاد آن يليعملکرد تحص با به تلفن هوشمند ادياعتنمره  يزان همبستگيم ):۳جدول (
  يداريمعنسطح   رسنيپ يب همبستگيضر  ريمتغ

  اد به تلفن هوشمندياعت

  ٠٧٥/٠  -١١٨/٠  يجانير هيتأث
  ٣٤٨/٠  -٠٦٢/٠  يزيربرنامه

  ٠٠٨/٠  -١٧٣/٠  امديفقدان کنترل پ
  ٠٠١/٠  -٢٢٤/٠  زشيانگ

  ٠٣٥/٠  -١٣٩/٠  يخودکارآمد
  ٠٢٧/٠  -١٤٦/٠  يليعملکرد تحص
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ارتباط  يليبا عملکرد تحص وم يو مستق داريمعن فوموو  يياحساس تنها يرهايبا متغ به تلفن هوشمند ادياعتن نمره يب ين، همبستگيعالوه بر ا 
 ).۴و معکوس بودند (جدول  داريمعن

  
    يليو عملکرد تحص فومو ،ييبه تلفن هوشمند با احساس تنها ادينمره اعت يهمبستگ زانيم  ):۴جدول (

  يداريمعنسطح   رسنيپ يب همبستگيضر  ريمتغ

  هوشمندبه تلفن  ادياعت
  ٠٠٠١/٠  ٥٥٣/٠  يياحساس تنها

  ٠٠٠١/٠  ٢٤١/٠  فومو
  ٠٢٧/٠  -١٤٦/٠  يليعملکرد تحص

  
  يريگجهيبحث و نت

ـــمند  اديارتباط اعت نييتع باهدفن مطالعه يا ا ببه تلفن هوش
 انيدانشـــجو نيدر ب يليفومو و عملکرد تحصـــ ،يياحســـاس تنها

 انجام شد. ۱۴۰۰در سال  هياروم يدانشگاه علوم پزشک
شان داد که ب يهاافتهي ساس تنها يرهاين متغيمطالعه ن  يياح
وجود دارد.  يمياد به تلفن هوشــمند ارتباط معنادار و مســتقيو اعت

ـــاس تنهايبا افزا کهيطوربه اد به تلفن ي، نمره اعتييش نمره احس
شــد. بالعکس با کاهش نمره يمشــتر يز بيان نيهوشــمند دانشــجو

ز يان نيتلفن هوشـــمند دانشـــجو اد بهينمره اعت يياحســـاس تنها
ـــو با ين زميافت. در همييمکاهش  ن مطالعه، يا يهاافتهينه، همس
 يير احســاس تنهاين دو متغي) رابطه ب۱۳۹۵و همکاران ( يجناآباد

ستقيو اعت شمند را م م و معنادار گزارش کرده بودند ياد به تلفن هو
ن دو ين ايز ارتباط بي) ن۲۰۱۸( ١انگ و همکاراني. در مطالعه ژ)۳۳(

ز همسو ين مطالعه نيا يهاافتهي. )۳۴(م بود ير معنادار و مستقيمتغ
ـــت. يبا نت ـــر اس در مطالعه آکتورک و  کهيدرحالجه مطالعه حاض

ـــاس تنهاين دو متغيب ارتباط) ۲۰۱۸( ٢همکاران اد يو اعت يير احس
نادار نبود  ـــمند مع تا ي. علت عدم همخوان)۳۵(به تلفن هوش ج ين

تا ل جامعه پژوهش يتواند به دليمن مطالعه يج ايمطالعه آنان با ن
ـــنامهيها و همچنمختلف، تعداد نمونه ـــش ـــتفاده از پرس ها و ن اس

س يابزارها شد.  يرهايمتغ يمتفاوت جهت برر به  هرچندمطالعه با
سد افراد زمانيمنظر  شتغال زيکه به ا ير شند ينترنت ا شته با اد دا

را صرف  يگران کم شده و زمان کمتريتعامل با د يبرا هاآنزه يانگ
ـــحبت با خانواده  ـــترس ب باتجربه جهيدرنتکنند، يمص ـــتر ياس ش

ــردگ ــاس افس ــتريب ييو تنها ياحس نترنت ي، ادرواقعکنند. يم يش
ــبب تنبل ــم يس ــده و  يجس کند و فرد يمت يرا تقو يکتحرکمش
با د يبرقرار يبرا يتالش کمتر باط  فرد  جهيدرنتگران دارد يارت

 .)۳۳(شود يم ياجتماع يدچار انزوا

                                                             
1 Jiang et al 
2 Akturk et al 

ز ياد به تلفن هوشــمند نياعت فوموش يدر مطالعه حاضــر، با افزا
ـــتر ميب کاهش يش با  بالعکس  ـــد و  بهينمره اعت فوموش تلفن  اد 

 ينگران نيفومو ممکن اســت منجر به اشــد. يمز کمتر ين هوشــمند
 کي ،يتعامل اجتماع يبرا يشـود که دانشـجو ممکن اسـت فرصـت

ـــترا  يادماندنيبه داديرو کي ايو  د،يتجربه جد و دچار  دادهازدس
به  رياخ يها. فومو در سال)۱۶, ۱۵( شود يو رفتار ياختالالت روان

ش يو رفتار يروان ياز عالئم منف يتعداد سبت داده  ست دهن , ۷( ا
تارها نياز ا يکي .)۲۴ مام جوانب زندگ توانديکه م يمنف يرف  يت

ش ادي، اعتقرار دهد ريفرد را تحت تأث ست يبه گو شمند ا , ۱۲( هو
هوشــمند را  يبه گوشــ اديفومو بر اعت ريتأث يمطالعات متعدد .)۱۴
ز ي) ن۱۳۹۸و همکاران ( يرامي. در مطالعه با)۱۴-۱۲( اندکرده دييتأ

شمند افزايش نمره اعتيبا افزا شياد به تلفن هو ه يش ترس از در حا
شجويماندن در ب شدين دان شاهده   ٣ني. در مطالعه گازگ )۲۸(ان م

ن يم بود. بنابراير معنادار و مســـتقيتغن دو مين اي) ارتباط ب۲۰۱۸(
ساس  اد ير اعتين دو متغيب يج همبستگيمطالعات، نتا يهاافتهيبر ا

ست يمعنادار و مستق فوموبه تلفن هوشمند و   کهيطوربه. )۳۶(م ا
اد به تلفن يداشــتند در معرض اعت يشــتريب فوموکه  يانيدانشــجو

ــمند ب ــتريهوش ه يز در ترکيو همکاران ن ٤راکتاريوکبايبودند. بو يش
نادار باط مع ند گزارش ين فومو و اعتيب يارت ـــم به تلفن هوش اد 

تهين ي. ا)۳۷(نمودند  تااف با ن ـــو  ـــر بود.  يها همس عه حاض ج مطال
اد به تلفن هوشــمند و ين اعتين، مطالعات مختلف بر ارتباط بيبنابرا

افته ي برخالف يادارند. مطالعه نظراتفاقه ماندن يترس از در حاشـــ
  افت نشد. يمطالعه حاضر 

 يلياد به تلفن همراه و عملکرد تحصين اعتيدر مطالعه حاضر، ب
ان با يدانشـــجو کهيطوربهوجود دارد.  يارتباط معنادار و معکوســـ

ـــ ند  ياد کمترياعت يبهتر دارا يليعملکرد تحص ـــم با تلفن هوش
شتند. در هم سو با نتاين زميدا ضر، در مطالعينه، هم ه ج مطالعه حا

3 Gezgin et al 
4 Buyukbayraktar et al 
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ـــ۲۰۲۰( ١عمر و همکاران ن عملکرد يب ي) ارتباط معنادار و معکوس
. )۳۸(اد به تلفن هوشمند مشاهده شد يان با اعتيدانشجو يليتحص

س سط عبا  ٢اکي) و نا۲۰۲۱و همکاران ( يدر دو مطالعه جداگانه تو
ر عملکرد ين دو متغيب يبـاط معکوس و معنـادارز ارتي) ن۲۰۱۸(

ج ي. نتا)۴۰, ۳۹(اد به تلفن هوشــمند گزارش شــد يو اعت يليتحصــ
سو با ين مطالعات نيا ست. يز هم ضر ا در  کهيدرحالافته مطالعه حا

ـــوزا و همکاران ن عملکرد يب ي) ارتباط معنادار۲۰۲۰( ٣مطالعه دس
مشـاهده نشـد.  هاآناد به تلفن همراه يان و اعتيدانشـجو يليتحصـ

ـــو با نتيافته اي ـــر نبود. علت اين مطالعه همس ن يجه مطالعه حاض
ـــوزا و همکاران يمتفاوت  تواند جامعه پژوهش متفاوت مطالعه دس

ـــد. در مطالعه ۲۰۲۰( ـــجو هاآن) باش ز وارد ين المللنيبان يدانش
ن، فرهنگ اســـتفاده از تلفن ي. عالوه بر ا)۴۱(مطالعه شـــده بودند 

شمند در ب شجويهو ج يتواند علت تفاوت در نتايمان مختلف ين دان
  ن مطالعات باشد.يب

عه  نيا يهاتياز محدود يکي طال فاده از ن بود که، يام ـــت اس
 طوربه ترييبوک و تو سيمانند ف ياجتماع يهاشبکه يهاشنياپلک

 يمانند تلگرام و واتس اپ بررســ يرســان اميپ يهاجداگانه از برنامه
دو  نيکه قبًال نشان داده شده است، کاربرد ا ي. همانطوربودنشده 

ضاد تواننديها م شنينوع اپلک شند ياثر مت شته با  ني. بنابرا)۴۲(دا
ص شود تا تأث يامطالعه شوديمه يتو  طوربه شنيکيهر اپل ريانجام 

س شرکت کنندگان زن و مجرد بودند که  يجداگانه برر شود. اکثر 
تا توانديم که  يگريد تي. محدود)۴۳(بگذارد ريمطالعه تأث جيبر ن
مطالعه با  نياست که ا نيرا به چالش بکشد ا جينتا ريتفس توانديم
ضور  نهيقرنطدوران و  COVID-19 يريگمهه شهرها و کاهش ح

ش يحيتفر يهاتيانجام فعال در اجتماع و  شده بود نزماهم يو ورز
ستفاده باال ليدال گريد يکيتواند يکه م ستفاده ا شد.يا يا  نترنت با

در دوران  ير آموزش مجازيتأثن مطالعه يگر ايد يهاتيمحدوداز 
بود که  يمســائل آموزشــ ينترنت برايشــتر از ايکرونا و اســتفاده ب

تايم ند ن ـــد. يج ايتوا به چالش بکش عه را  فت  يمورد بعدن مطال ا
در  انيدانشــجو يليعملکرد تحصــافت آموزش و به تبع آن  تيفيک

ستقيتأث، که بود يدوران پاندم شت. يج ايبر نتا يمير م ن مطالعه دا

 دييتأ يبرا ريهمه گ طيشرا تيمطالعات مشابه پس از تثبن، يبنابرا
  .شوديم هيتوص يفعل جينتا

 يوشاد به گياعت يرهاين متغين مطالعه نشان داد که بيج اينتا
ساس تنها شمند و اح ستق فوموو  ييهو ود م وجيارتباط معنادار و م

ــين اعتي، ارتباط بکهيدرحالدارد.  ــمند و عمل ياد به گوش کرد هوش
ـــ ـــت.  يليتحص ش يبا افزا کهيطوربهارتباط معنادار و معکوس اس

 هاآن ييو احسـاس تنها فوموان به تلفن هوشـمند ياد دانشـجوياعت
صيافزا شت بهدا رانيمدافت. ييمکاهش  هاآن يليش و عملکرد تح

ستراتژد با اتخاذ يباو درمان  شجو، يعمل يهايا تالش  را در انيدان
ش اديترک اعت يبرا شمند  يبه گو س دهند ياريهو اس تا فومو و اح

شجو ييتنها صان را کاهش يدان هبود آنان را ب يليداده و عملکرد تح
و  ياجتماع يهاشـبکه يشـن هاين کار حذف اپلکيا ي. برابخشـند

ــان، يپ ــتفاده از امحدود کرام رس ــات يبرقرار، نترنتيدن اس  جلس
ـــک ـــاوره روانپزش ـــجو ،يمش کمک گرفتن از  يبرا انيارجاع دانش

شک سردگ تيريمد يبرا يمداخالت پز ضطراب و اف شو يا به  قيو ت
ص يگروه يهاتيفعال ش يپرتحواسها و وقفه شود.يمه يتو از  ينا

ـــ خطرات  ينيبال يهاهوشـــمند در بخش يهاياســـتفاده از گوش
استفاده  يابيزار ني. بنابراداردبه همراه  ماريب يمنيا يرا برا يابالقوه

و  ليفارغ التحص انيدانشجو قيکار، تشو نياز تلفن هوشمند در ح
سنل شک پر س يبرا يعلوم پز در  هاآنکمک به  شان،يرفتارها يبرر

ــ ــت. بنابرا اريدرک خطرات بالقوه بس ــ نيمهم اس ــوديم هيتوص  ش
ـــمند در طول فعالل يتعد يبرا ينيقوان ـــتفاده از تلفن هوش  تياس

 ارائه شود. انيو دانشجو پرسنل ينيالب

  يتشکر و قدردان
رشته  ارشد يکارشناس يدانشجو اننامهيپا از برگرفته مقاله نيا

و  )No.10578( باشديم هياروم يپزشک علوم دانشگاه يروانپرستار
 نيا يمال تيحما که دانشگاه يپژوهش محترم معاونت از لهينوسيبد

ـــجو يتمام و گرفتند عهده بر را طرح مطالعه  نيا در که يانيدانش
 .شوديم يقدردان و تشکر داشتند شرکت
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Abstract 
Background & Aims: Despite their widespread use among the general public, smartphones have adverse 
effects that lead to irreparable problems. The relationship between smartphone addiction with loneliness, fear 
of missing out (FOMO), and students' academic performance has always been the focus of studies. This study 
was conducted to determine the relationship between smartphone addiction, loneliness, FOMO, and 
academic performance among students of Urmia University of Medical Sciences in 2021-2022. 
Materials & Methods: In this descriptive and correlational study, 230 students entered the study using 
stratified sampling. Inclusion criteria included being a student in one of the majors at Urmia University of 
Medical Sciences, owning smartphones, and willingness to participate in the study. Data were collected 
through Pham and Taylor Academic Performance Questionnaire, Russell Loneliness Questionnaire, 
Prezibelski fear of missing out Questionnaire, and Kwon Smartphone Addiction Questionnaire. Inferential 
statistical tests such as Chi-square, Pearson, and Spearman correlation coefficients were also used to analyze 
the data. A p-value less than 0.05 was considered significant. 
Results: The results showed that 100 (43.5%) students used smartphones for academic and educational use, 
and 130 (56.5%) students used them for non-academic purposes. The mean score for smartphone addiction 
and FOMO was moderate to high, and the mean score for the feeling of loneliness and students' academic 
performance was moderate. The correlation between smartphone addiction with loneliness and FOMO was 
significant and direct. However, smartphone addiction had a significant and inverse relationship with 
academic performance (p <0.05). 
Conclusion: The relationship between smartphone addiction, loneliness, and FOMO was positive and 
significant, and the relationship between smartphone addiction and academic performance was negative and 
significant. Healthcare officials should decrease students' loneliness and FOMO and enhance their academic 
performance by adopting practical strategies to assist students in quitting smartphone addiction. Holding self-
management skill training classes, keeping students on schedule, turning off smartphone notifications, 
encouraging students to engage in sports, and participating in group and family activities will help. 
Keywords: Smartphone addiction, Loneliness, Academic performance, Fear of missing out, Student 
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