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مقدمه و بیان مساله 

اسالید شماره 4

.تحقیقات تجربی پریشانی روانشناختی را با خستگی مرتبط کرده است

مت روانی پریشانی روانشناختی یک مفهوم کامپوزیت است که عالئم منفی سال: فشارروانی وخستگی 

.افسردگی،اضطراب یااختالل عاطفی:خودراشرح می دهد،مانند

این شامل .خستگی یک احساس ذهنی ازخستگی یایک احساس فرسودگی پایداراست: خستگی وتاثیرآن 

.تجربه خستگی وتاثیرخستگی در جنبه های جسمی،روحی واجتماعی زندگی است
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( ادامه)مقدمه و بیان مساله 
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تفاده رسانه ای پریشانی روانشناختی مربوط به استفاده ازرسانه بر اس: استفاده ازرسانه وپریشانی روانشناختی 

.تاثیرمی گذارد

:فرضیه ها 

.پریشانی روانشناختی باخستگی همبستگی مثبت دارد-1

شناختی محرک های بینایی استفاده از رسانه هادرهنگام خواب ارتباط واسطه ای مثبت بین پریشانی روان-2

.وخستگی دارند

گی است بسیاری از مطالعات نشان داده اندکه استفاده ازرسانه ها مربوط به خست: استفاده از رسانه و خستگی 

.واستفاده مکررازرسانه باعث خستگی می شود
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هدف کلی

6 اسالید شماره

هدف از این مطالعه بررسی این موضوع است که آیا محرک های بصری استفاده از رسانه ها در هنگام  

.خواب بین پریشانی روانشناختی و خستگی دانشجویان رابطه ی واسطه ای دارند یا خیر
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روش اجرا
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مطالعه مقطعی: نوع مطالعه

سیچوان چین:مکان مطالعه

.دانشجو سال اول یکی از دانشگاه ها در سیچوان چین بودند468: شرکت کنندگان

.سال و داشتن رسانه ای برای استفاده روزانه بود30تا18سن بین :معیار ورود به مطالعه

پرسشنامه کاغذی: نحوه جمع آوری داده
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(ادامه)روش اجرا 
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(ادامه)روش اجرا 

اقدامات

پریشانی روانشناختی

استفاده از رسانه 

در هنگام خواب

خستگی

تحلیل داده ها
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(ادامه)روش اجرا 
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می تواند برای اندازه گیری پریشانی (  DASS)مقیاس استرس اضطراب افسردگی: پریشانی روان شناختی 

اب به عنوان یک ابزار خود گزارش،سه حالت روانی مرتبط با افسردگی ،اضطرDASS.روانی عمومی استفاده شود

.واسترس را اندازه گیری می کند

براساس مطالعات قبلی،از پاسخ دهندگان درباره ی اینکه چندبار از: استفاده از رسانه ها درهنگام خواب 

.فیلموگذاردراینترنت یاتماشایگشت:مانند. رسانه ها برای کمک به خوابیدن استفاده می کنند پرسیده شد

(یعنی محرک شنوایی وبینایی قبل از خواب)

یک فرم کوتاه خود گزارش است که با استفاده از یک نمره کل اندازهPROMISفرم کوتاه خستگی : خستگی 

.نمره داده شده است( همیشه)تا پنج( هرگز)سوال است که به هریک از سواالت از یک7ودارای .گیری می کند



(ادامه)روش اجرا 
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تحلیل داده ها

سوم، با استفاده از نتایج رگرسیون

تفاده سلسله مراتبی ، اثرواسطه ای با اس

برای  2.16نسخه Process macroاز 

.بررسی شد20نسخه Spssنرم افزار

تفاده دوم،رگرسیون سلسله مراتبی با اس

از روش ورود به مطالعه نقش پریشانی

روانی ومحرک های استفاده از رسانه ها 

.درهنگام خواب برخستگی انجام شد

اول، آمار توصیفی وماتریس همبستگی  

انتظارمی رفت که پریشانی .محاسبه شد

روانشناختی،محرک های ناشی ازاستفاده  

رسانه هادرهنگام خواب وخستگی  

.بایکدیگر رابطه مثبت داشته باشند



نتایج
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.  ه استمحرک بصری و شنیداری استفاده از رسانه در هنگام خواب یک رابطه مثبت معنی دار داشت

(P<0/001)

.اضطراب روانشناختی با خستگی رابطه مثبت معنی داری داشت

(P<0/001)

.محرک های بصری استفاده از رسانه ها درهنگام خواب باخستگی رابطه معنی داری داشت

(P<0/001)

زرابطه پریشانی روانشناختی همچنین با محرک های بینایی استفاده از رسانه ها درهنگام خواب ا

، درحالی که رابطه بین پریشانی روانشناختی (P = 0/009)مثبت معنی داری برخورداربود

(P = 0/059).ومحرک های شنوایی استفاده از رسانه ها در هنگام خواب معنی دار نبود



(ادامه)نتایج 
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نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی



(ادامه)نتایج 
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نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل عوامل واسطه گر



بحث و نتیجه گیری

15 زهره عباس زاده                                                        ژورنال کالب                                                                 اسالید شماره

تگی وجود هم راستا با فرضیه اول،یک ارتباط مثبت معنی دار بین پریشانی روانی و خس

وحفظ داشت که با نتایج مطالعات قبلی هم خوانی دارداین است که افزایش رفاه روانی

.داردحال خوب تاثیری مثبت برسیستم فیزیولوژیکی وبهبودنشاط دانشجویان

ای محرک حمایت از فرضیه دوم،ارتباط بین پریشانی روانی وخستگی توسط اثر واسطه

ای به خاطرفشارفعالیت ه. های بصری ناشی از استفاده رسانه ها در هنگام خواب بود

ه یادگیری برای دانشجویان جوان متداول است که نگرانی های سالمت روانی داشت

.کاربرد رسانه یک روش رایج است تا احساسات را منظم کند.باشند



(ادامه)بحث و نتیجه گیری 
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:دراین مقاله راهکارهای عملی برای بهبود سالمت دانشجویان ارائه شده است که شامل 

رند و درمرحله اول،مدیران باید تاثیر منفی محرک های استفاده از رسانه درهنگام خواب را در نظر بگی

.مداخالت الزم را برای کنترل استفاده از  رسانه ها در هنگام خواب در اختیار دانشجویان قرار دهند

هنگام دوم، کاهش خستگی وبهبود کارایی تحصیل دربین دانشجویان ، کاهش استفاده از رسانه ها در

رای رفع خواب ، به ویژه استفاده از صفحه نمایش تلفن های هوشمند، می تواند یک استراتژی مناسب ب

.اضطراب روانی باشد



(ادامه)بحث و نتیجه گیری 
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این مقاله به تحقیق و پژوهش درمورد تاثیر محرک های ناشی از استفاده رسانه های خواب وپریشانی روانشناختی 

به طور خالصه،نتایج نشان می دهد که محرک های بصری ناشی از استفاده .برخستگی دانشجویان چینی می پردازد

.رسانه ها در هنگام خواب می تواند به عنوان یک عامل واسطه گر برای درک ارتباط پریشانی روانی وخستگی باشد



نقاط قوت مطالعه
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رده  مداخالت روانشناختی ممکن است به دانشجویان کمک کند تا سالمت روانی وفیزیکی خود را حفظ ک

.وکارایی آموزشی خود را افزایش دهند

این امر به دانشجویان  .آگاهی دانشجویان از راه های ارتقا سالمت روان نیز از اهمیت باالیی برخوردار است

.کمک می کندتا کیفیت خواب خود را بهبود بخشند وخستگی را کاهش دهند



محدودیت مطالعه
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اگر چه .مواردی که استفاده از رسانه را اندازه گیری می کنند و محتوای استفاده از رسانه ها به بهبود نیاز دارد

مورد  2مورد وجود داشت ،فقط 7برای اندازه گیری محرک های بصری استفاده از رسانه ها در هنگام خواب،

ر که این ممکن است د.برای اندازه گیری محرک های شنوایی استفاده از رسانه ها درهنگام خواب وجود داشت

.اعتبار نتایج تاثیر بگذارد



پیشنهادات و کار آینده
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پیشنهاد این مطالعه به دانشجویان این است که باید استفاده از رسانه ها در هنگام خواب را کاهش

ان در همچنین برنامه های بهداشت همراه می تواند گزینه مناسبی برای بهبود سالمت دانشجویان جو.دهند

.زندگی روز مره باشد

.برای تحقیقات آینده باید نمونه را بهتر انتخاب کرد تا نماینده خوبی از جامعه باشد

طح تحقیقات آینده باید کنترل اثرات س.والدین تاثیر مهمی بررفتار روزانه دانشجویان وسالمت روان دارند

.تحصیالت والدین وشغل را در نظر بگیرد
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با تشکر از توجه شما


