جامعهشناسي كاربردي
سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)26شماره دوم ،تابستان 5931
تاريخ پذيرش5932/5/62 :

تاريخ دريافت5939/2/93 :
صص 36-15

بینیرفتارهایوابستگیبهتلفنهمراهدردانشجویاندانشگاههایشهرکردباتوجهبه


پیش
شناختیوروانشناختیآنان


خصوصیاتجمعیت
یبیعشرتزمانی ،دانشيار ،گروه علومتربيتي ،دانشگاه اصفهان ،ايران
ب

∗

زهرابابادیعكاشه ،مربي ،گروه علومتربيتي ،دانشگاه پيامنور ،ايران
یاسمینعابدینی ،استاديار ،گروه علومتربيتي و روانشناسي ،دانشگاه اصفهان ،ايران
چكیده
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جمعيتشینااتي) ،رفتارهیاي
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مقدمهوبیانمسأله

دست برنميدارند .بر همين اسیاس اداره پسیت انگلیيس وا ه

تلفن همراه مزاياي بسياري دارد از قايیل افیزايش دسترسیي و

جديدي به نام نوموفوبيیا ابیداع كیرده اسیت كیه بیه تیرس از

اجتماعي ،اثربخشي در كارگاههیا و تقويیت

نداشتن تلفن همراه ترجمه شده است .در يک نظرسیناي كیه

برقراري ارتااطا

امنيت و آسايش .تلفن همراه يکي از بیزر تیرين ااتراعیا

توسط سازمان تحقيقاتي يوگیو از  6529شیهروندان انگليسیي

دنياي امروزي است .به ااطر راحتي كاربرد آن ،اكثر میردم در

اناام شد ،نتايج جالاي به دست آمده است .از جمله ايین كیه

كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه از تلفین همیراه اسیتفاده

 11درصد مردان و  21درصد زنان شركت كننده در نظرسناي

ميكننید .در تحقيقیي در عربسیتان صیعودي %22 ،از شیركت

گفتهاند :اگر گوشي تلفن همراه اود را گم كنند ،اگر اعتاار يیا

كنندگان در تحقيیق ،مشیکالتي در سیالمت عمیومي از قايیل

شار باطري گوشي آنها تمام شود و يا اگر تلفن آنهیا آنیتن

سردرد ،ااتالل در تمركیز ،از دسیت دادن حافظیه و توانیايي

ندهد ،دچار ایطراب ميشیوند .تاكاشیي )2006(6بیا بررسیي

شنيداري و استگي در رابطه با استفاده از تلفن همراه گزارش

نوجوانان در مدارس دريافت كه دانشآموزان روزانه  633بیار

كردنیید .در تحقيییق ديگییري  %9-2از كییاربران تلفیین همییراه،

با تلفن همراه به دوستان اود ايميل مي فرستند و در صیور

مسائلي از قايل تنش ،استگي ،ااتالل اواب و گياي و بيش

جلییوگيري از ايیین عمییل آنهییا دچییار افسییردگي مییيش یوند.

از  %63شکايت از سردرد در رابطه با استفاده از تلفین همیراه

دانشآموزان میورد مطالعیه رفتارهیاي اعتيیادي و اجایاري در

داشتند (.)Marlo & et al., 2013:1

استفاده از تلفن همراه را از اود نشان ميدادند و اين امیر بیه

درحالي كیه تلفین همیراه ابیزاري بیينهايیت جیذاب در
ارتااطییا

و تعییامال

بییين اشییخاط اسییت ،اطییر اسییتفاده

عملکرد تحتيلي ،سالمتي رواني و روابط با دوستان و اعضاي
اانواده آنها آسيا رسانده است.

آسيازا از آن افزايش يافتیه اسیت .رفتارهیاي اعتيیادي تلفین

قشر آسياپذير در اسیتفاده افراطیي و اعتيیادي از تلفین

همراه مسألهاي جدي براي زندگي اجتماعي و كار افراد است.

همراه را جوانان تشکيل ميدهند و اكثر جوانان در دانشگاههیا

افراد معتاد به احساس افسردگي ،از دست دادن و تنهايي بدون

مشغول تحتيلاند .كاربرد افراطي تلفن همراه و سالمت روان

داشتن تلفن همراه دچار ميشوند (.)Takao & et al, 2009:1

آنها عوامل تأثيرگذار بر كيفيت برنامههاي درسیي دانشیگاهي

از ديییدگاه گريفيتییز 5اعتيییاد فنییاوري بییه طییور عمليییاتي

است .لذا در اين تحقيق رابطیه ابعیاد اعتيیاد بیه تلفین همیراه

ميتواند به عنوان اعتيیاد یيیر شیيميايي (رفتیاري) كیه شیامل

دانشاويان و سالمت روان بررسي شید .از ايین رو ،پیژوهش

تعامل انسان و دستگاه است ،تعريف شود .ايین اعتيیاد ممکین

حایییر بییا هییدف پییيشبينییي وابسییتگي بییه تلفیین همییراه در

است انفعالي و يا فعال باشید و بیه طیور معمیول ،جنایههیاي

دانشاويان دانشگاههیاي شیهركرد بیا توجیه بیه اتوصیيا

القاكننده و تقويت كنندهاي داشته باشد كه بیه افیزايش تمايیل

جمعيتشنااتي و روانشنااتي آنیان انایام گرفتیه اسیت .بیا

اعتيادي كمک كند .وابستگي شديد افراد به تلفنهیاي همیراه،

توجه به اهداف پژوهش ،دو سؤال به شرح زير تدوين گرديد:

نوعي بيمیاري محسیوب میيشیود كیه روز بیه روز در حیال

 .5آيا از روي ويژگيهاي جمعيتشینااتي (جنسیيت ،محیل

به تلفن همراه به قدري زياد شیده

اقامییت ،نییوع دانشییگاه ،رشییته تحتییيلي و تأهییل) مییيتییوان

كه ميتوان آن را اعتياد قرن  65ناميد .به گیزارش ايتنیا برایي

رفتارهاي وابستگي به تلفین همیراه دانشیاويان را پیيشبينیي

افراد نميتوانند يک سیاعت دوري از تلفین همیراه را تحمیل

كرد؟

كنند و عدهاي ديگر حتي در ایواب نيیز از پيامیک فرسیتادن

 .6آيا از روي ويژگيهاي روانشنااتي میيتیوان رفتارهیاي

1

2
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2

هنلي و ويلهلم رفتار اعتيادي را بیه عنیوان هیر فعاليیت،

وابستگي به تلفن همراه دانشاويان را پيشبيني كرد؟

شي ،شخص يا رفتاري ميداند كه تمركز اصلي آن بر زنیدگي

مبانینظریپژوهش
هاپر و زائو با پيروي از مدل انگيیزش میازلو بيیان كردنید كیه
ميتوان رفتار انسان را بیه عنیوان عملکیرد واقعیي ،از طريیق
اهداف رفتاري برگرفته از انگيزههیاي زيربنیايي ایاط رفتیار
بررسي كرد .اين ديدگاه با پذيرش تئوريهايي از قايل تئیوري
آيیزن 5از رفتییار برنامییهريییزي شییده ( )1991و مییدل پییذيرش
فناوري ديويس ،)1989( 6هماهنگ است .اين میدلهیا اههیار
ميدارند كه ويژگيهاي محتول از قايل :سود نساي ،سیهولت
استفاده درک شده يا مفيد بودن بر مقاصد رفتاري محرک رفتار
تأثير ميگذارد.
رفتار انسان به وسيله داليل و انگيزههاي متنوع جسیماني،
رواني ،اجتماعي ،فرهنگي يا موقعيتي برانگيخته ميشود .هیاپر
و زئو )2007( 9رفتارهاي مرتاط با كاربرد تلفین همیراه را بیر
اساس انگيزههاي زيربنايي آنهیا در  2بعید طاقیهبنیدي كیرده
است .اين رفتارها و انگيزههیاي زيربنیايي آنهیا در جیدول 5
ارائه شده است.

شخص يا ديگران از لحاظ روحي ،اجتماعي و جسماني آسيا
برساند .رفتار اعتيادي در كیل ،ابیزاري بیراي بهایود احسیاس
اعتماد به نفس پايين و بيقدرتي است .در اينایا توجیه زيیاد،
یيرقابیل كنتیرل و اسیتفاده داوطلاانییه از تلفین همیراه توسییط
مشتركان به عنوان اعتياد تلقي ميشود (.)1992
اگين و فيار )1989( 1اههار كردند رفتار بيااتيار ،رفتاري
است كه به عنوان اولين پاسخ به احساسیا

و حیوادم منفیي

نشان داده ميشود .رفتار بيااتيار به عنیوان ااتاللیي ناگهیاني
(ناتواني در جلوگيري از برانگيختگي) تعريف ميشیود .رفتیار
بيااتيار و اعتيادي معموالً به صور
اما با هم تفاو

مترادف مطالعه ميشوند

دارند .رفتار بيااتيار نياز یيرمنطقي به انایام

اعمالي عليریم پيامدهاي منفیي اسیت و معمیوالً متنیاوب و
دورهاي است .براالف ويژگي متناوب آن ،رفتار اعتيادي پيرو
الگوي پيوسته و مداوم است .افراد معموال رفتارهاي بيااتيیار
را اناام ميدهند تیا از اسیترس رهیايي يابنید .عیالوه بیر آن،

همبستگیبینانگیزههایکاربردتلفنهمراهوانواعرفتار

جدول-1
انگیزهاستفادهازتلفنهمراه

شختي است تیا از سیاير رفتارهیا ممانعیت كنید و بیه ایود

انواعرفتار

تعامل اجتماعي

ارادي ،عادتي

انگيزه رفتار بيااتيار بيشتر تالش بیراي دسیتيابي بیه اهیداف
عز

نفس و بين شختي است .در صورتيكه اين تیالشهیا

موفقيتآميز باشد ،رفتار تقويت ميشود.
عاد ها با حداقل آگاهيهاي ذهنیي قابیل اجیرا هسیتند

وابستگي

وابستگي

تاسم هويت

وابستگي

( .)Shambare &et al., 2012عاد

امنيت

بيااتيار ،ارادي

است ( .)Kang & et al., 2007رفتارهاي عادتي اساساً از طريیق

كار

اجااري

آزادي

ارادي

انواع انگيزههاي مشابه رفتارهاي ارادي ماتني بیر نگیرشهیا و

شايعه پراكني

وابستگي

يک محرک ااط ناآگاهانه

هناارهاي اجتماعي برانگيختیه میيشیوند .تعامیل اجتمیاعي،
وابستگي و شايعه پراكني به نظر ميرسد كه محرکهاي اصلي
كاربرد تلفن همراه در اين سط باشند .آنها مديريت اجتمیاع

در ادامه رفتارهاي  2گانه اعتياد به تلفن همیراه توییي

و نيازهاي مربوط به آن را منعکس ميكننید .بیا ايایاد هنایار

داده ميشود.

اجتماعي براي كاربرد تلفن همراه ،عاد

بیه اسیتفاده از تلفین

1

Ajzen
Davis
3
Hooper & Zhou
2

4

Henley & Wilhelm
5
Oguinn & Faber
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همراه ايااد ميشود (.)Hooper & Zhou, 2007

با توجه به اهميت مویوع در زير پیژوهشهیايي كیه در

ایلا رفتار وابسته بر همان پيوسیتار وابسیتگي روانیي و

رابطه با رفتارهاي اعتياد به تلفن همراه و سیالمت روان انایام

جسماني اعتياد تعريیف میيشیود .بیا وجیود ايین ،برایي از

شده ،مطرح ميگردد .يافتههیاي تحقيیق هیاپرو زائیو ()2007

محققان با اين تعريف موافق نيستند .آنها معتقدنید كیه رفتیار

نشان داد كه اسیتفاده از تلفین همیراه در بیين دانشیاويان در

اسیت .رفتیار وابسیته ایلیا

سط ايلي بااليي قرار دارد .حمايت نساتا زيادي از اجایاري،

توسط هناارهاي اجتماعي و اهميت آنها برانگيخته ميشیود.

ارادي يا وابسته بیودن اسیتفاده تلفین همیراه وجیود دارد امیا

بنابراين اعتياد دليل هميشگي كاربرد تلفن همراه نيست .كاربرد

حمايت براي رفتارهاي عادتي ،اجااري و اعتيیادي اسیتفاده از

تلفن همراه به اهميت برقراري ارتایاط و هناارهیاي اجتمیاع

تلفن همراه نساتاً ییعيف بیود .يافتیههیاي تحقيیق شیيماار و

وابسته است ( .)Shambare & et al., 2012اكثیر افیراد بیه تلفین

همکاران ( )2012نشان داد كیه كیاربرد تلفین همیراه در ايین

همراه براي تماس با سايرين متکي هستند.

تحقيییق بيشییتر از نییوع اعتيییادي ،عییادتي و وابسییتگي اسییت.

وابسته با رفتار اعتيادي متفیاو

ميتوان ادعا داشت كه رفتار اكثر كاربران تلفین همیراه از

يافتههاي احمد و همکاران ( )2011نشان داد كه تعداد اندكي،

افراد را آگاهانیه و

كمتر از  ،%5181از دانشاويان پاكستان به رفتارهاي اعتيیاد بیه

ارادي شکل ميدهد .براالف رفتارهاي اعتيادي و عادتي ،اين

تلفن همراه عاد

كردهاند .در اين تحقيیق نمونیه میورد نظیر

رفتارهییا مسییتدل هسییتند و از انگي یزههییاي مشییخص نشییأ

تحت شرايط منطقي از تلفن همراه استفاده ميكنند و به همين

ميگيرند .براي مثال استفاده از تلفن همراه براي بهرهمنیدي از

ااطر به رفتارهاي اعتيادي كاربرد تلفین همیراه گیرايش پيیدا

نوع ارادي است و چنين رفتاري تتميما

امنيت ،آزادي و تعامال

اجتمیاعي همگیي از اعمیالي بحی

نميكنند.

ميكنند كه ويژگيهايي شايه به رفتارهاي ارادي دارند .ميتوان

فانچن )2004( 5در پژوهشي با بررسي رابطیه افسیردگي

مثات كاربرد تلفن همراه وابسیته

اعتياد به تلفن همراه  153نفر از دانشاويان آمريکايي بیه ايین

است ( .)Ampt, 2003اين رفتار در بهرهمندي از فوايد اطالعاتي

نتياه دست يافت كه رابطه معنيداري بیين عالئیم اعتيیاد بیه

و اجتماعي مورد نظر مانند رابطههاي قوي بين فردي و حیس

تلفن همراه (حواس پرتي ،كنارهگيري و گريز) و افسردگي بیه

تعلق یروري است .به عقيده امپت فوايد شختي و اجتماعي

وجود آمد و زنان به طرز چشمگيري تأثيرا

اعتياد بیه تلفین

انگيزه اصلي هر رفتار ارادي است (.)Kang & et al., 2007

همراه باالتري نسات به مردان نشان دادند .يافتههاي تحقيقیا

گفت چنين رفتاري به اثرا

رفتار اجااري به عنوان رفتاري است كیه بیه دليیل اجایار

ديگري نشان داد هماستگي مثاتي بين افسردگي و ایطراب بیا

مقام رسمي يا والدين بايد پذيرفته شود و اناام گيرد .بر ماناي

تعداد پيام كوتاه ارسالي در يک روز و از دست دادن كنتیرل و

انگيزه ،رفتار اجااري معموالً توسط پيامدهاي محيطي تحريک

ایطراب اجتماعي وجیود دارد (

و برانگيخته ميشود .براي از كاربران تلفن همراه زمان زيادي

.)& et al., 2012

Billieux & et al., 2007; Park

تلفن همراه به منظور حفظ اعتماد بیه نفیس ایود

يافتههیاي تحقيیق كیو و پیاركز ( )2010نشیان داد 11/2

صرف ميكنند يا زمان زيادي را بیه صیحات كیردن بیا تلفین

درصد از جوانان كاربران معمولي 1/2 ،درصد كاربران شیديد،

همراه ميگذرانند .معموالً نتياه ايین رفتارهیا تیأثير منفیي بیر

 6/3درصد كاربران معتاد به تلفن همراه بودند .اعتياد به تلفین

از ادما

معنيداري با عوامل ایاط گروهیي شیامل:

زندگي كاربر است .مطابق با معيار رفتار اجااري روک و هیا

همراه به صور

( ،)1985اين نحوه كاربرد تلفن همراه به عنوان رفتار اجایاري

جنسيت ،ارسال و دريافیت پيیام كوتیاه در آایر هفتیه ،شیار

مورد توجه قرار ميگيرد.
Fanchen

1
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ماهانه تلفن همراه ،اجاار و داليل تفريحي و فرهنگیي میرتاط
است .يافتههاي تحقيق ياسمينژاد و همکیاران ( )5935نشیان
داد كه بين دانشاويان داتر و پسر و همچنين مارد و متأهیل
از نظر استفاده مفرط از تلفن همراه تفاو

اتتال به اينترنت استفاده ميكنند.
9

نتییايج تحقيییق اسییپاكو و همکییاران ( )2011بییا عنییوان
«ارزيابي تهديدهاي اعتياد به تلفن همراه در دانشگاه بیاروس»

معنادار وجود دارد.

نشان داد كه اكثريت دانشیاويان داراي تلفین همیراه هسیتند.

همچنين بين متغيرهاي ابعاد سالمت عمومي با استفاده مفیرط

 %5382دانشاويان عالئم اعتياد به تلفن همراه را داشتند .اسناد

از تلفن همراه رابطه مثات و معناداري وجود دارد .ايین رابطیه

معتاري وجود دارد ماني بر اينكه كاربران تلفن همراه تیا حید

براي داتران در عملکیرد اجتمیاعي ،نشیانههیاي جسیماني و

زيادي به ادما

آن وابسته ميشوند و بیه از دسیت دادن آن

افسردگي باالتر بود.

مقاومت نشان ميدهند .يک بررسي كه در مدارس لندن اجیرا

يافتههاي تحقيیق املیين 5و همکیاران ( )2013الگوهیاي

شده نشان ميدهد كه  %36از كیاربران تلفین همیراه احسیاس

هماستگي بين سن ،جنسيت و كاربرد افراطي از تلفن

ميكردند كه به تلفین همیراه در زنیدگي روزانیه نيیاز دارنید.

همراه وجود دارد .وابستگي ذهني به تلفن همراه در بين افیراد

بسياري از كاربران احساس ميكردند كیه بیدون تلفین همیراه

جوانتر قابل پيشبيني است اما فراواني استفاده از تلفن همیراه

نميتوانند در اانه بمانند .عالوه بر ايین ،زمیاني كیه كیاربران

پيشبيني كننده وابستگي ذهني ناوده است .براساس يافتههیاي

تلفن همراه ایود را از دسیت میيدادنید ،احسیاس نااميیدي،

تحقيق جنسيت مردانه پيشبيني كننده آمیادگي بیراي زنیدگي

عتاانيت و تنهايي داشتند.

متفاو

بدون تلفن همراه است .اين يافته بر اين مویوع كه زنان زمان
بيشتري را صرف صحات كیردن بیا تلفین همیراه میيكننید و

روششناسیپژوهش


احساس نياز بيشتر آنها به تلفن همراه تأكيد ميكند.

پژوهش حایر با توجه بیه اهیداف و سیؤاال

مطیرح شیده،

نتییايج تحقيییق مییارلو و همکییاران ( )2013نشییان داد

پژوهش كاربردي از نیوع پيمايشیي اسیت .در تحقيیق حاییر

هماسییتگي زيییادي ( )r=%22بییين مقيییاس ارزيییابي اسییتفاده

جامعه مورد نظر شامل كليه دانشاويان دانشگاههیاي مختلیف

آسيازا از تلفین همیراه و مقيیاس وابسیتگي تلفین همیراه و

آزاد ،پيامنور و علوم پزشکي شهر شهركرد اسیت .تعیداد 632

فراواني و شد

نفر دانشاو از جامعه مورد نظیر بیه صیور

استفاده از تلفن همراه وجود دارد.

مقايسییه نمییرا

آزمییون  tدر تحقيییق پاولوسییکا و و

پوتمسکا )2011( 6نتايج زير را نشان ميدهد:
 .5زنییان بيشییتر از مییردان از تلفیین همییراه بییراي توجيییه
نيازشییان بییه پییذيرش در اياییاد و نگهییداري روابییط و بيییان
احساسا

استفاده ميكنند

 .6در زنان نسات به مردان عالئم اعتيیاد بیه تمیاسهیاي
صوتي و پيام كوتاه شديدتري وجود دارد.
 .9مردان به صور

معنیيداري بيشیتر از زنیان از تلفین

همراه براي گوش دادن به موزيک ،تهيه عکس و فيلم ،بازي و

تتیادفي سیاده
از يییک

انتخییاب شییده اسییت .بییراي جمییعآوري اطالعییا

پرسشنامه شامل سه بخش اسیتفاده شید )5 .شیامل اطالعیا
جمعيتشنااتي نظير (جنسيت ،نیوع دانشیگاه ،محیل اقامیت،
رشته تحتيلي و تأهل) بود  )6پرسشنامه  96مادهاي رفتارهاي
اعتياد به تلفن همراه رفتارهیاي تعيیين شیده  2دسیته هسیتند،
اعتيییادي ،اجاییاري ،وابسییتگي ،عییادتي ،ارادي و نااواسییته
(بيااتيار) كه هر يک از اين رفتارها تعدادي از سیؤاال

ايین

پرسشنامه را به اود ااتتاط داده است 1 .سؤال مربوطه بیه
رفتار اعتيادي 1 ،سیؤال مربیوط بیه رفتیار اجایاري 2 ،سیؤال
مربوط به رفتار وابستگي 2 ،سؤال مربیوط بیه رفتیار ارادي2 ،
سؤال مربوط به رفتار نااواسته (بيااتيار) و  2سیؤال مربیوط

Emelin
Pawlowska & Potemska

1
2

Szpako

3
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به رفتار عادي هستند .یريا اعتاار اين پرسشنامه بیا اسیتفاده

در اتوط اطالعا

از آلفاي كرونااض باالتر از  %2به دست آمده است براي هريک

داده شده است.

از  2دسته رفتارها یريا آلفاي كرونااض بدين صور

زمينهاي پاسخگويان در جدول 6نشیان

اسیت:

رفتار عادتي ،3/23بيااتيار  3/16وابسته  ،3/23اعتيیادي،3/16

جدول-2فراوانیودرصدفراوانینمونهبرحسبمتغیرهای

اجاییاري  3/23و ارادي  /19شییاماار و همکییاران ( )2012بییا

دموگرافیک

استفاده از آزمون همساني دروني همه عوامیل ییريا اعتایار

مشخصاتفردی

باالتر از  %2را به دست آورده است.
بخش  9پرسشنامه شامل ويژگيهاي

جنس

روانشینااتي SCL-

 90بود .هريک از سؤالهاي آزمون  SCL-90از يیک طيیف 1

ویعيت تأهل

درجهاي ميزان ناراحتي كه از نمره «هيچ» تا چهار «بیه شید »
نوع دانشگاه

ميباشد ،تشکيل شده است .نمرههاي به دست آمیده بيیانگر 3
بعد از نشانههاي بيماري و  9شااص كلي است .ابعاد نشانگر
بيماري عاارتند از .5 :شکايت جسماني  .6وسواسیي اجایاري

محل سکونت

 .9حساسییيت در روابییط متقابییل  .2افسییردگي  .1ایییطراب

رشته تحتيلي

.2پرااشگري  .2تیرس مرییي  .1افکیار پارانوئيیدي .3روان
گسستهگرايي و سه شااص كلي كیه عاارتنید از .5 :شیااص
شد

كلي  .6شیااص نیاراحتي نشیانههیاي مثایت  .9جمیع

نشانههاي مثات.

فراوانیدرصد

زن

562

26/3

مرد

523

12/53

متأهل

22

مارد

616

11/53

دولتي

523

13/9

آزاد

13

52/3

پيامنور

32

96/1

اوابگاه

539

92/1

یير اوابگاه

539

21/6

علوم پزشکي

11

فنيمهندسي

569

25/2

علوم انساني

551

91/3

52/3

53/2

با توجه به تازيه و تحليل دادهها نتايج در ادامیه بررسیي

نتايج پژوهش مدبرنيیا و همکیاران ( )5913حیاكي از آن

ميگردد:

است كه بين  3بعد  SCL-90-Rو مقيیاس  MMPIهماسیتگي

 .5سؤال اول :آيا از روي ويژگیيهیاي جمعيیتشینااتي

معناداري مشیاهده شیده اسیت كیه بيشیترين آن اییطراب و

(جنسيت ،محل اقامت ،نوع دانشگاه ،رشته تحتيلي و تأهیل)

افسردگي  SCL-90بیا نوراسیتني  3/13 ،MMPIو وسیواس و

ميتوان رفتارهیاي وابسیتگي بیه تلفین همیراه دانشیاويان را

روانگسستهگرايي  SCL-90با اسکيزوفرني  %13 MMPIبیوده

پيشبيني كرد؟

است .همچنين بيشترين یريا اعتاار در افسیردگي بیا روش

نتايج تحقيق نشان ميدهد بين بیروز رفتارهیاي اعتيیادي

باز آزمايي  3/39و آلفاي كرونااض 3/11به دست آمده است.

تلفن همراه و جنس ،محل اقامت ،رشته تحتيلي رابطه وجود

پس از جمعآوري پرسشینامههیا و گیردآوري اطالعیا ،

ندارد .اما بين رفتارهاي اعتيادي تلفن همراه و وییعيت تأهیل

دادههییا بییا روش آمییار توصییيفي و اسییتنااطي و بییا اسییتفاده از

و نوع دانشگاه رابطه وجود دارد .نتايج يافتهها در جیداول  9و

نرمافزار  SPSSتازيه و تحليل ميگردد.

 2ارائه ميگردد.
همچنين نتايج تحقيق نشان میيدهید بیين سیالمت روان و

یافتههایپژوهش

در اين بخش دادههیاي حاصیل از پرسشینامه در سیط آمیار

جنس ،وییعيت تأهیل ،نیوع دانشیگاه ،محیل اقامیت ،رشیته

توصيفي و استنااطي تحليل شد .تازيه و تحليل آمار توصيفي

تحتيلي رابطه معنيداري وجود ندارد.
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جدول-3رابطهبینرفتارهایاعتیادیتلفنهمراهوتأهل
()Asymp. Sig. -2sided
3832
3832

df
62

Value
238663

62

23833

Likelihood Ratio

632

N of Valid Cases

Pearson Chi-Square


از  3831معنيدار است .بنابراين بين متغير رفتار رفتار عادتي و

بر اساس نتايج مقدار كاي اسکوئر  x2=238663با فاصیله

تأهل رابطه وجود دارد.

اطمينان  31درصد در سط معنيداري ( )Sig= 3832بزر تیر

جدول  -2رابطه بين رفتارهاي اعتيادي تلفن همراه و نوع دانشگاه
()Asymp. Sig. -2sided
3836
3835

df
91

Value
128131

Pearson Chi-Square

91

258211

Likelihood Ratio

632

N of Valid Cases

بر اساس نتايج مقدار كاي اسکوئر  x2=258211با فاصیله

دارد .اما مقدار یريا تعديل شده كه برابر  .556است ،نشیان

اطمينان  31درصد در سط معنيداري ( )Sig=3836بیزر تیر

ميدهد كیه  55در صید از كیل تغييیرا

رفتارهیاي اعتيیادي

از  3831معنيدار است .بنابراين بين متغير رفتار اعتيادي و نوع

وابسته بیه متغيیرهیاي افسیردگي ،ایود بيمیار انگیاري ،روان

دانشگاه رابطه وجود دارد.

پريشي ،ایطراب ،وسواس ،حساسيت فرد ،فوبيا ،اتیومت و
پارانوئيد ذكر شده در ايین معادلیه اسیت .بیه عایار

سؤال دوم :آيا از روي ويژگيهاي روانشنااتي میيتیوان

ديگیر،

رفتارهاي وابستگي به تلفین همیراه دانشیاويان را پیيشبينیي

ماموعه متغيرهیاي مسیتقل فقیط توانسیتهانید در حیدود 55

كرد؟ جدول زير االصه مدل را نشان ميدهد ،مقدار ییريا

درصد از واريانس متغيیر رفتارهیاي اعتيیادي را تايیين كننید.

هماستگي بين متغيرهیا  .929اسیت كیه نشیان میيدهید بیين

بنابراين مابقي اين تغييرا

( )%13كه به ماذور كميیت اطیا

ماموعیه متغيیرهیاي مسییتقل (ابعیاد سیالمت روان) و متغيییر

معروف است ،تحت تأثير متغيرهاي اارج از مدل است.

وابسته تحقيق (رفتارهاي اعتيادي) هماسیتگي ییعيف وجیود
جدول-5خالصهمدلرگرسیون
خطایاستانداردبرآورد
9813121

ضریبتعدیلشده
.556

مجسذورهمبستگی
.593

ضریبهمبستگی
.929

الگو
5

مقدار Fنشاندهنیده آن اسیت كیه آيیا میدل رگرسیيوني

 3/31امکانپذيراست .بر اساس نتايج جیدول زيیر مقیدار بیه

تحقيق مدل مناساي است يا اير؟ تشیخيص ايین موییوع بیا

دست آمده  )18336( Fكه در سط اطاي كوچکتیر از3/35

معنيداري مقدار  Fدر سط اطاي كوچکتر يیا بیزر تیر از

معنيدار است نشان ميدهد كه مدل رگرسيوني تحقيق مركیا
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از متغيرهاي مستقل و يک متغيیر وابسیته رفتارهیاي اعتيیادي
مدل اوبي بوده و ماموعه متغيرهاي مستقل از قدر

تايیين

بااليي براوردار بوده و قادرنید بیه ایوبي ميیزان تغييیرا

و

واريانس متغير وابسته را تویي دهند.

بینیرفتارهایاعتیادیتلفنهمراهازطریقمتغیرهایپیشبینپژوهش


تحلیلرگرسیونچندگانهبرایپیش
جدول-6
سطحمعناداری

18336

درجهآزادی مجموعمجذورات

218126

3

1368122

رگرسيون

568393

619

92138322

باقيمانده

636

26158216

كل

همزمان

b.333

F

میانگینمجذورات

الگو

در اين بخش تفسير یرايا رگرسيوني بر اساس یريا

انگییاري ،روانپريشییي ،ایییطراب ،حساسییيت فییرد ،فوبيییا و

بتا اناام ميگيرد .زيرا اين آماره نشاندهنده یريا رگرسيوني

اتومت به ااطر اينكه سط اطاي مقدار  tآنهیا بیاالتر از

استاندارد شده هر يیک از متغيرهیاي مسیتقل بیر روي متغيیر

 3/31است ،نشاندهنده اين است كیه ايین متغيرهیا بیر متغيیر

وابسته تحقيق است .بنابراين ميتوانيم با استفاده از سهم نساي

رفتارهاي اعتيادي تأثير نداشتهاند.

هر متغير مستقل در مدل را مشیخص كنیيم .مقايسیه متغيرهیا
نشان ميدهد كه:

 -6متغيرهییاي وسییواس بییا یییريا رگرسییيوني  .532و
پارانوئيد با یريا  -.523به ترتيا باالترين تأثير رگرسیيوني

 -5ت یأثير دو متغيییر وسییواس ،پارانوئيیید ،بییر رفتارهییاي

را روي متغير رفتارهاي اعتيادي داشتهاند.

اعتيادي معنيدار است امیا متغيرهیاي افسیردگي ،ایود بيمیار
ضرایباستانداردوغیراستانداردرگرسیونهمزمانبرایپیشبینیرفتارهایاعتیادیتلفنهمراه

جدول-7
t

سطحمعناداری

ضریباستانداردبتا

ضریبغیراستاندارد

خصهایآماری
الگوشا 
متغیرهایپژوهش

خطایاستاندارد

بتا

.212

51823

مقدار ثابت

.329

-.351

افسردگي

-.363

اود بيمار انگاري
روان پريشي

.219

-.233

-.322

.293

-.221

-.321

.391

.626

-5852

-.551

.316

-.323

.952

-58339

-.559

.316

-.319

ایطراب

.323

5832

.532

.313

-.331

وسواس

.623

-5852

-.561

.316

-.326

حساسيت فرد

.161

.292

.323

.329

-.323

فوبا

.322

-.322

-.331

.325

-.332

اتومت

.315

-5832

-.523

.326

-.565

پارانوئيد

همزمان

.333

91823

نتیجه


مختلف در استفاده از تلفن همراه و جنس ،محل اقامت ،رشته

نتايج تحقيق درباره سیؤال اول نشیان داد كیه بیين رفتارهیاي

تحتيلي رابطه وجود ندارد .يافته اين تحقيق درباره ناود رابطه
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بين رفتارهاي  2گانه اعتياد به تلفن همراه و جینس ،بیا نتیايج

مویوع به بياعتمادي افراد پارانوييد به ديگران و درجه باالي

تحقيییق كییو و پییاركز ( ،)6353املییين و همکییاران (،)6359

محافظه كاري آنها در روابط بين فرديشان مربیوط اسیت .از

ياسییمينییژاد و همکییاران ( )5935و پاولسییکانا و پوتمسییکا

آنجا كه اين افراد سخت به ديگران اعتماد میيكننید و بسیيار

نشان داد كه بين سطوح

تلفني براي برقراري ارتااط بیا

( )6355همخوان است .اين تحقيقا

اعتياد به تلفن همراه بیا عامیل جنسیيت رابطیه وجیود نیدارد.

محافظهكارند ،كمتر از مکالما
ديگران استفاده ميكنند.

همچنين يافتههاي تحقيق نشان داد كه بين رفتارهیاي اعتيیادي
تلفن همراه و ویعيت تأهل و نوع دانشگاه رابطه وجود دارد.

در مییورد سییاير رفتارهییاي اعتيییادآور و رابطییه آن بییا
ويژگيهاي رواني بايد گفت كه به طور كلي افراد در مقابله بیا

طاق نتايج سوال دوم اين پژوهش ،بين ابعاد سالمت روان

احساس سراوردگي و نیاتواني در انایام وهیايف ایود ،بیه

و رفتارهاي اعتيادي تلفن همراه دانشاويان هماستگي یعيفي

صور

قالي اود را فرااواني كیرده و انایام

( ).929وجود دارد .بر اساس ییريا تعیديل شیده میيتیوان

ميدهند .حال اگر كاربرد تلفن همراه بیه عیاد

گفت كه  %55كل تغيرا

اودكار عادا

تایديل شیده

رفتارهاي اعتيادي وابسته به ابعیاد 3

باشد ،كاهش ایطراب و احسیاس نااوشیايند بیه اسیتفاده از

گانییه سییالمت روان اسییت .متغيرهییاي وسییواس و پارانوئيیید

تلفن همراه روي میيآورد .از جملیه داليیل انایام رفتارهیاي

بيشترين تأثير رگرسيوني را بر رفتارهاي اعتيادي تلفین همیراه

بيااتيار ،دستيابي به هدف عز

نفس و تقويیت روابیط بیين

داشتند.

فردي و كاهش استرس است .به نظر ميرسید دانشیاويان بیا

با توجیه بیه اينکیه رفتیار اعتيیادي ابیزاري بیراي بهایود

سالمت روان باال ،كمتر رفتارهاي بيااتيار را نشان میيدهنید.

احساس اعتماد به نفس پايين و انفعالي است ،به نظر ميرسید

يکي از مزاياي تلفن همراه برقراري روابط بیا ديگیران اسیت.

و

یيیر حضیوري ويژگیي

با بهایود سیالمت روان دانشیاويان و شیکلگيیري قیدر

برقراري رابطه با سايرين بیه صیور

اعتماد به نفس در آنها كمتر با رفتارهاي اعتيیادي در كیاربرد

رفتارهاي وابسته است .به نظر میيرسید دانشیاويان از تلفین

تلفن همراه مواجه شیوند .چنیانكیه مشیاهده شید متغيرهیاي

همراه به صور

افراطي براي اين منظور اسیتفاده میيكننید و

وسواس و پارانوييد بيشترين هماستگي را با رفتارهاي اعتيادي

هرچه سالمت روان پايينتري داشته باشند ،رفتارهیاي وابسیته

در استفاده از تلفن همراه دارد .وجود اين رابطیه قیوي بسیيار

بيشتر نمايان ميشود.

منطقي است چرا كه وسواس از جمله بيماريهیاي اییطرابي

با توجه به يافته تحقيق اناام شیده  %13عوامیل ديگیري

است .به نظر ميرسد دانشاوياني كه نمره وسواس آنها باالتر

یير از ویعيت سالمت رواني افراد پيشبيني كننده رفتارهیاي

است ،از ایطراب بيشتري رنج ميبردند و احتماال براي كنترل

اعتيادي تلفن همراه آنهاست .يکي از عوامل زيربنیايي رفتیار

اين ایطراب اود به گوشي تلفین همیراه روي میيآورنید و

انسانها ،انگيزه شختي است .در استفاده از تلفن همیراه نيیز

وسیواس

انگيزهها مؤثرند .براي از انگيیزههیاي مشیترک كیاربرد تلفین

گونه و بيااتيار به طور موقتي ایطراب اود را كاهش دهند.

همراه عاارتند از :تعامل اجتماعي ،پر كیردن احسیاس تنهیايي،

در مورد ويژگي پارانوييد و هماستگي معنیادار آن بیا اسیتفاده

تاسم شختيت و هويت ،احسیاس امنيیت ،داليیل كیاري و

اعتياد گونه از تلفین همیراه بيشیتر همیانگونیه كیه در بخیش

شیايعه پراكنیي ( .)Carcia & et al., 2006بنیابراين ايین امکیان

يافتهها مشاهده ميشود اين رابطه منفي و معکوس اسیت .بیه

وجود دارد كه دانشاويان براساس انگيزههاي متعیدد و قیوي

تالش ميكنند با مکالمه و ارسال پيیام ،بیه صیور

عاار

ديگر دانشاوياني كه نمرا

بااليي در مقياس پارانوييد

دارند ،اعتياد كمتري به تلفن همراه دارنید .احتمیاال دليیل ايین

دچار رفتارهاي اعتيادي به تلفن همراه شده باشند.
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