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Abstract 

The aim of this study was to investigate personal characteristics and identity style in the youth 

of Yasuj. The research method in this study is a bit of a survey and its statistical population 

consists of all young people living in Yasuj. In addition, the sample size in this study was 384 

people who were selected by cluster sampling. In order to analyze the data, statistical tests of 

mean comparison (T, F tests), Pearson correlation coefficient and stepwise statistical 

regression were used. Findings have shown that there is a significant relationship between 

personality traits and identity styles with mobile addiction in young people and personality 

traits of extroversion, adaptability and avoidant identity style of the ability to predict mobile 

addiction among young people. Have. In other words, these three indices explain a total of 

16.7% of the variance of the dependent variable.Young people are very addicted to mobile 

phones. The results of the study also show that there is a relationship between personality 

traits with mobile addiction as well as identity styles with mobile addiction. Finally, in order 

to prevent mobile phone addiction, young people must have responsibilities and obligations to 

use mobile phones. When young people are addicted to the phone. In this regard, they must 

create rational limits to prevent the occurrence of harmful and addictive behaviors. 
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 چکیده

های هویتی در جوانان شهر یاسوج انجام گرفته  های شخصیتی و سبک پژوهش حاضر با هدف بررسی اعتیاد به موبایل بر اساس ویژگی
اند. افزون  است. روش تحقیق در این مطالعه، کمی از نوع پیمایش است و جامعه آماری آن را کلیه جوانان ساکن در شهر یاسوج تشکیل داده

های  ها از آزمون ای انتخاب شده است. به منظور تحلیل داده گیری خوشه نفر بوده که به روش نمونه 360در این مطالعه بر این حجم نمونه 
ها  ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون آماری به شیوه گام به گام استفاده شده است. یافته( T ,F آماری مقایسه میانگین )آزمون های

های  های هویت با اعتیاد به موبایل در جوانان رابطه معنادار وجود دارد و ویژگی ی شخصیتی و سبکها اند که بین ویژگی نشان داده
بینی اعتیاد به موبایل در بین جوانان را دارند. به عبارت دیگر این سه  گرایی، سازگاری و سبک هویت اجتنابی توانایی پیش شخصیتی برون

اند. جوانان دارای اعتیاد به موبایل در حد بسیار باالیی است. همچنین  ابسته را تبیین کردهدرصد از واریانس متغیر و7/08شاخص در مجموع 
های هویتی به اعتیاد به موبایل  های شخصیتی با اعتیاد به موبایل و همچنین سبک دهد که بین ویژگی نتایج حاصل از پژوهش نشان می

د به موبایل، جوانان باید مسئولیت و تعهداتی برای استفاده از تلفن همراه داشته رابطه وجود دارد. در نهایت به منظور پیشگیری از اعتیا
وجود آورند تا از بروز رفتارهای  های عقالنی برای خود به اند. در این رابطه باید محدودیت باشند. هنگامی که جوانان اعتیاد به تلفن پیدا کرده

 .زا و اعتیادی جلوگیری شود آسیب
 

 

 جوانان، یاسوج.های هویت، های شخصیت، سبکویژگیاعتیاد به موبایل،  واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 مقدمه . 1

سزایی در زندگی افراد داشته  هایی که سهم بهتکنولوژییکی از 
ی  امروزه موبایل موضوع مورد مطالعه [0]است، موبایل است

شناسی و فلسفه است. همچنین  شناسی، مردم شناسی، جامعه روان
ای  فردی و اجتماعی افراد دارای جایگاه ویژهموبایل در زندگی 

دانند  ناپذیر می است و بسیاری از افراد زندگی بدون آن را امکان

[. 2]کنند زندگی بدون تلفن همراه مطلوبیتی ندارد و یا فکر می
 تصویری، و کالمی نوشتاری، مختلف اشکال در همراه تلفن

در [ 3]داشته است جامعه ارتباطات گسترش نقش مهمی در
توانند  های جدید، می تکنولوژیپژوهش خود نشان دادند 

 .[0]یا استفاده نابجا و مخربی داشته باشند مفید و یها استفاده
براساس اند که  بیان کرده 0311گروه خبر عصر ایران در سال 

مردم در آمریکا انجام شده است،  2101در سال تحقیقی که 

http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=902166&_au=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86++%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=902166&_au=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86++%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=902170&_au=%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF++%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=902172&_au=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82++%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=900022&_au=%D9%86%D8%AF%D8%A7++%D8%AE%D8%AF%D8%A7+%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86+%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
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و نیم دقیقه یک بار  معمولی آمریکا به طور متوسط هر شش
بار  001یا به عبارتی دیگر  اند کردهگوشی هوشمند خود را چک 
بررسی گوشی در اند. همچنین  دادهدر طول روز این کار را انجام 

کرده است. بار هم تجاوز  311از در بین جوانان روز  طول شبانه
ساله بسیار زودتر و  31تا  00بین جوانان درصد  03از این رو،  

. کنند های هوشمندشان می تر خودشان را تسلیم گوشیبیش
تر زمان بیشتری را با گوشی خود سپری  افراد جوانهمچنین 

که  کرده استنتیجه این تحقیق همچنین مشخص اند.  کرده
دقیقه تا هشت  06های آمریکا روزانه بین  آموزان کالج دانش

های هوشمند سپری  ساعت از زمان خود را با کار کردن با گوشی
پیامدهای انسانی، فرهنگی، سیاسی و  0اند. اعتیاد به موبایل کرده

روانی را برای افراد به همراه دارد. امروزه افراد زیادی از گوشی 
اند و اعتیاد به موبایل روح و روان آنان را  موبایل استفاده کرده

 [.0]اند مورد تاخت و تاز قرار داده
در  3و شخصیت 2له احساس هویتاز سوی دیگر جوانی مرح

ترین مراحل زندگی انسان  برابر نقش است. جوانی یکی از مهم
محسوب شده است و آخرین مرحله تحول شناختی و گذار از 

فرد در این مرحله در پی کشف [ 7، 8]مرحله پیرو دیگران است
یابی و شخصیت  هویت و شخصیت خود است. اگر فرد در هویت

مام زندگی موفق است و اگر در این مرحله خود موفق باشد در ت
موفق نشود گاهی درگیر و در زندگی او ناهماهنگی زیادی به 

ها  افزون بر این در تمام فرهنگ [1، 6]وجود آمده است
گیری هویت و شخصیت یکی از شرایط اساسی مورد  شکل

پذیرش جامعه است. عالوه بر این تلفن هوشمند به سرعت 
اند. مسئله  ناپذیر در سراسر جهان شده جداییتبدیل به یک ابزار 

هویت همیشه مورد توجه روانشناسان بوده است. استفاده بیش از 
های  حد از تلفن همراه ممکن است با نقض در برخی جنبه

همچنین موبایل در [ 01]هویت ملی و شخصی همراه باشد
آموزان نقش مؤثری دارد و  تعیین هویت فردی و اجتماعی دانش

های شخصیتی نیز در تعیین هویت فردی و اجتماعی  یویژگ
 .[00]کنند آموزان نقش مهمی را ایفا می دانش

زندگی افراد به های مختلف در موقعیتهای شخصیتی  ویژگی
استفاده [ 03، 02]هستند گذارثیرأتافراد بر رفتار ویژه جوانی آنان 
، توانسته است بر ارتباطی ابزار یک عنوان بهاز تلفن همراه 

 [.00]جوانان تأثیرگذار باشد شخصیت

شناخت  درکه هستند  ملیاترین عومهم از مل شخصیتیاعو
خود را نشان مختلف  یهاموقعیت در ننساا رفتای رهاپیچیدگی

رسد که یکی از عواملی که  به نظر می[. 07، 08، 00]اند  داده
باشد، توانسته است در وابستگی به اینترنت نقش داشته 

مانند روان آزردگی، گشودگی تجربه،  [06]های شخصیتی ویژگی
های  گرایی و همچنین سبک باوجدان بودن، سازگاری و برون

های اطالعاتی، سبک هنجاری، سبک  هویتی افراد شامل: سبک
توانند  ها می اجتنابی و تعهد هویت هستند. از این رو این ویژگی

 معتاد افراد که دریافتیر کنند. پذ فرد را در برابر اختالالت آسیب

 و اجتماعی آشفتگی رنجورخویی،روان ویژگی دارای اینترنت به
 و بوده گرابرون کمتر آنها همچنین، .هستند هیجانی تنهایی

 اجتماعی هایشبکه طریق از اجتماعی حمایت کسب آنها هدف

 استفاده بین نمودند عنوان نیزبنابراین  [.01]است اینترنتی

 وجود رابطه ناسالم زندگی سبک و همراه تلفن از زاآسیب

تلفن از  زمشکل سا دهستفاابین اند ت نشان دادهمطالعا [.21]دارد
پایین و کشی دبه خو تمایلن، کشیدرسیگای، پرخاشگر با اه،همر

د جوومثبت  طتبا، ارجنسو دو همه سنین دن عزت نفس در بو
 [.20]دارد
 به پاسخ اولین عنوان به که است رفتاری اختیار، بی رفتار

 اختیار بی شده است. رفتار داده نشان منفی حوادث و احساسات
)ناتوانی در جلوگیری از برانگیختگی(  ناگهانی اختاللی عنوان به

اختیار و اعتیادی معموالً به صورت  رفتار بیشده و تعریف 
 اختیار نیاز اما با هم تفاوت دارند. رفتار بیشده، مترادف مطالعه 

رغم پیامدهای منفی است و  غیرمنطقی به انجام اعمالی علی
برخالف ویژگی متناوب آن،  [ 22]ای است معموالً متناوب و دوره

 [23ست]رفتار اعتیادی پیرو الگوی پیوسته و مداوم ا

های مشابه  رفتارهای عادتی اساساً از طریق انواع انگیزه
اجتماعی ها و هنجارهای  رفتارهای ارادی مبتنی بر نگرش

تعامل اجتماعی، وابستگی و شایعه پراکنی به شود. برانگیخته 
های اصلی کاربرد تلفن همراه در این  رسد که محرک نظر می

ها مدیریت اجتماع و نیازهای مربوط به آن را  سطح باشند. آن
با ایجاد هنجار اجتماعی برای کاربرد تلفن اند.  کردهمنعکس 

[ 20، 20]شده استلفن همراه ایجاد همراه، عادت به استفاده از ت
اغلب رفتار وابسته بر همان پیوستار وابستگی روانی و جسمانی 

با وجود این، برخی از محققان با این شده است. اعتیاد تعریف 
ها معتقدند که رفتار وابسته با رفتار  تعریف موافق نیستند. آن

 اعتیادی متفاوت است. رفتار وابسته اغلب توسط هنجارهای
بنابراین اعتیاد دلیل شود. ها برانگیخته  اجتماعی و اهمیت آن

همیشگی کاربرد تلفن همراه نیست. کاربرد تلفن همراه به 
اکثر . اهمیت برقراری ارتباط و هنجارهای اجتماع وابسته است

 [28]افراد به تلفن همراه برای تماس با سایرین متکی هستند
استفاده از تلفن همراه  جوانان باید مسئولیت و تعهداتی برای

داشته باشند. هنگامی که جوانان اعتیاد به تلفن همراه پیدا 
های معقولی را برای خود به وجود  اند، باید محدودیت کرده
های تعهد و سبک هویت هنجاری با اعتیاد به مولفه[. 27]آورند

سردرگمی هویت با متغیر و سبک تلفن همراه همبستگی منفی 
بین هویت [. 26]همراه همبستگی مثبت داشت اعتیاد به تلفن
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اجتنابی با استفاده / اطالعاتی، هویت هنجاری و هویت سردرگم
 د،زا از تلفن همراه رابطه مثبت و معناداری وجود دارآسیب

تواند به طور می اجتنابی /سردرگم تهمچنین سبک هوی
قشر  [21]بینی کندمعناداری استفاده مفرط از تلفن همراه را پیش

پذیر در استفاده افراطی و اعتیادی از تلفن همراه را جوانان  آسیب
نهایت  درحالی که تلفن همراه ابزاری بیداده است. تشکیل 

جذاب در ارتباطات و تعامالت بین اشخاص است، خطر استفاده 
زا از آن افزایش یافته است. رفتارهای اعتیادی تلفن همراه  آسیب
به خصوص  اجتماعی و کار افراد ای جدی برای زندگی مسأله

موبایل دچار تزلزل در هویت افراد معتاد به بنابراین است.  جوانان
بین سبک هویت شوند. در این ارتباط   و شخصیت خود می

اجتنابی/ سردرگم و ایجاد اعتیاد به اینترنت رابطه زیادی وجود 
های اطالعاتی، هنجاری و که در زیرمقیاس دارد، در صورتی

هویت، افراد به میزان کمی مبتال به اعتیاد به اینترنت  تعهد
 [.31]اند شده

در این رابطه باید گفت در شهر یاسوج نیز اعتیاد به موبایل در 
بین جوانان دیده شده است. اعتیاد به موبایل در شهر یاسوج 
باعث شده است، زندگی جوانان دچار اختالل شود و آنان غرق 

های  در واقع بررسی شبکهتند. های اجتماعی هس در شبکه
تنوع طلبی وافر جوانان اجتماعی و باال و پایین کردن اخبار برای 

افزون بر این گرایش افراطی آنان به  .است آنها را تسکین داده
موبایل باعث اعتیاد آنان شده است. بنابراین گرایش افراطی به 

ابزار  موبایل در جوانان شهر یاسوج و استفاده آن به عنوان یک
های های هویتی و ویژگیارتباطی توانسته است، متأثر از سبک

شخصیتی باشد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی اعتیاد به 
های هویتی  های شخصیتی و سبک موبایل بر اساس ویژگی

پژوهش حاضر در  پردازد. به عبارت دیگر، جوانان شهر یاسوج می
با های هویت سبکهای شخصیتی و نظر دارد نقش ویژگی

شهر یاسوج مورد بررسی قرار جوانان بین در اعتیاد به موبایل را 
دهد. بنابراین با مرور پیشینه تجربی و مبانی نظری تحقیق 

اند. با توجه به مطالعات  ها و سواالت زیر طراحی شده فرضیه
رسد بین  پردازان پژوهش به نظر می ی نظریه پیشین و نظریه
ی )جنسیت، شغل و تحصیالت( با اعتیاد به ا متغیرهای زمینه

های هویتی )سبک  موبایل رابطه وجود دارد. همچنین بین سبک
هویت اطالعاتی، سبک هویت هنجاری، سبک  هویت سردرگم/ 

دار وجود  اجتنابی و تعهد هویت( با اعتیاد به موبایل رابطه معنی
های شخصیتی )روان  دارد. از سوی دیگر، بین ویژگی

گرایی، گشودگی با تجربه، سازگاری و  خویی، برون آزردگی
باوجدان بودن( با اعتیاد به موبایل رابطه معناداری وجود دارد. 
بنابراین میزان اعتیاد به موبایل در بین جوانان شهر یاسوج چقدر 

است؟ و در نهایت مهمترین متغیرهای پیش بین کننده اعتیاد به 
 موبایل کدامند؟ 

 

 شناسی پژوهش  . روش2
در این پژوهش از روش کمی به شیوه پیمایش استفاده شده 

های پژوهش از تکنیک  است. جهت گردآوری اطالعات و داده
پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. جامعه آماری مورد 

دهند. مطالعه این پژوهش را کلیه جوانان شهر یاسوج تشکیل می
نفر از جوانان شهر یاسوج است  360حجم نمونه در این تحقیق  

گیری  ی نمونه گیری تصادفی با استفاده از  نمونه که به شیوه
اند. جهت تجزبه و  ای انتخاب شدهای چند مرحلهاحتمالی خوشه

های آماری مقایسه میانگین، ضریب ها از آزمونتحلیل داده
همبستگی پیرسون و روش رگرسیون آماری به شیوه گام به گام 

استفاده شده است.  spss-21استفاده از نرم افزار آماری با
همچنین جهت سنجش دقت پرسشنامه یعنی اعتبار و پایایی آن 

های  های سبک های استاندارد چون پرسشنامه از پرسشنامه
(، پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو 0161هویت برزونسکی )

(Neo( )0160( و پرسشنامه اعتیاد به موبایل سواری )که 0312 )
قبال اعتبار و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار و 
پایایی باالیی برخوردار بودند، استفاده شده است. در ذیل هر 
کدام از این ابزارهای تحقیق به صورت مختصر توضیح داده 

 .شوند می
 

 (1191های هویت برزونسکی ) . مقیاس سبک2-1
برزونسکی  توسط باراولین یتهو هایی سبک نامهپرسش

 که اجتماعی -فرایندهای شناختی گیریاندازه برای (0161)

-می استفاده آن از هویت به مربوط با مسائل برخورد در نوجوانان

 که است سوال 01شامل نامهاین پرسش[. 30]شد طراحی کنند،

 هویت سبک به سوال 1هویت اطالعاتی،  سبک به سوال 00

 01 و اجتنابی /سردرگم سبک هویت به سوال 00و  هنجاری

 در است. شده هویت اختصاص داده تعهد مقیاس به نیز سوال

 آلفای ضرایب خود، نامهپرسش شده تجدیدنظر آخرین  نسخه

 هایسبک مقیاسخرده از یک هر برای (N=806)کرونباخ

به   را هویت تعهد سردرگم/ اجتنابی و هنجاری، اطالعاتی،
 .است کرده گزارش61/1و 78/1، 80/1، 71/1ترتیب 

 

 (1191های شخصیتی نئو ) . مقیاس ویژگی2-2
های مربوط به  نامهیکی از جدیدترین پرسش NEOی  پرسشنامه

ارزیابی ساخت شخصیت بر اساس دیدگاه تحلیل عاملی است. 
عامل اصلی، امروزه به عنوان  0این آزمون به لحاظ انعکاس 
شود و تحلیل عوامل محسوب مییک مدل فراگیر بر اساس 
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گستردگی کاربرد آن در ارزیابی شخصیت افراد سالم و نیز در 
ترین ابزار ارزیابی شخصیت تواند یکی از مناسبامور بالینی می

هایِ گوناگون در باشد. از این رو این آزمون که به دلیل بررسی
های مختلف روی آن صورت گرفته های سنی و در فرهنگگروه
ها در زمینه ارزیابی ترین آزمونتواند یکی از جامعمی است،

سال  00شخصیت باشد. این آزمون موضوع تحقیقات طی 
های بالینی و بزرگساالن سالم بوده است. گذشته بر روی نمونه

از این رو سودمندی آن هم در جریانات بالینی و هم در جریانات 
 NEOPI-Rتحقیقی ارزیابی شده است. پرسشنامه شخصیتی 

کری و توسط مک 0160است که در سال  NEOجانشین تست 
عامل اصلی شخصیت و  0نامه کاستا تهیه شده بود. این پرسش

خصوصیت را اندازه  31خصوصیت در هر عامل یا به عبارتی  8
-گیرد و بر این اساس ارزیابی جامعی از شخصیت را ارائه میمی

وردارند و همبستگی دهد. مقیاس های آن از اعتبار باالیی برخ
نامه بر اساس نامه این پرسشپاسخ [.32]ها زیاد استبین مقیاس

تفاوت، موافقم و مقیاس لیکرتی )کامالً مخالفم، مخالفم، بی
کامالً موافقم( تنظیم شده است. افزون بر این در هنجاریابی 

ای  روی نمونه  (0361که توسط گروسی فرشی ) NEOآزمون 
های تبریز، شیراز و نفر از بین دانشجویان دانشگاه 2111با حجم 
های علوم پزشکی این دو شهر صورت گرفت، ضریب دانشگاه

گزارش کرده است.  67/1تا  08/1بعد اصلی را بین  0همبستگی 
-ردگیآزضرایب آلفای کرونباخ در هر یک از عوامل اصلی روان

گرایی، گشودگی، سازگاری و باوجدانی به ترتیب خویی، برون
به دست آمده، بنابراین با  67/1و  86/1، 08/1، 73/1، 68/1

توجه به آمار، اعتبار و پایایی پرسشنامه مذکور باال  بوده و مورد 
 تأیید تحقیقات اجتماعی است.

 

 (1312. مقیاس اعتیاد به تلفن همراه سواری )2-3
( ساخته 0312ی اعتیاد به تلفن همراه توسط سواری ) امهنپرسش

شده است. برای سنجش متغیر اعتیاد به تلفن همراه از برخی 
های تحقیقات خارجی های خارجی و برخی از یافته نامهپرسش

سوال ساخته و پس 00استفاده شده است،که ابتدا به کمک آنها 
شناختی دو انها به اساتید متخصص در مسایل رواز ارایه آن

سوال تشکیل شده 03نامه مقدماتی از سوال حذف و پرسش
است. سپس به منظور استخراج عوامل اعتیاد به تلفن همراه از 

ها نشان داد که تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد تحلیل داده
 3سوال و  03بار چرخش آزمایشی بر روی داده ها  20پس از 

سوال( و  3) گرایی سوال(، میل 7زدایی )عامل به نام خالقیت
نامه به دست آمد، سؤاالت پرسش سوال( به 3احساس تنهایی )

-( نمره0( تا اکثر اوقات )0ای از هرگز ) درجه 0صورت مقیاس 

و برای عامل  67/1نامه گذاری می شوند. پایایی کل پرسش

و برای عامل  78/1گرایی ، برای عامل میل76/1زدایی خالقیت
 دست آمده است. به 60/1تنهاییاحساس 

 

 های پژوهش . یافته3
های در دو بخش توصیفی و تحلیلی مورد  در این بخش داده

ها  شوند. در بخش توصیفی ویژگی ارزیابی و بررسی قرار داده می
ای و اجتماعی پاسخ گویان و در بخش تحلیلی رابطه بین  زمینه

های  چنین آزمونای با اعتیاد به موبایل و هم متغیرهای زمینه
(، T(  و آزمون )Fمقایسه میانگین )تحلیل واریانس یک طرفه )

میزان ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون آماری توضیح داده 
 شوند.  می

  

 های توصیفی الف: یافته
نفر از جوانان شهر یاسوج به منظور  360این تحقیق بر روی 

-و ویژگی های هویتیبررسی اعتیاد به موبایل بر اساس سبک

رهای توصیفی های روانشناختی انجام شده است. محاسبه آما
ای حاکی از آن است که حداقل سن مربوط به متغیرهای زمینه

است. میانگین  01و حداکثر سن پاسخ گویان 21پاسخگویان 
سال  01/26است. میانه سنی افراد نیز  31سنی آنها نیز حدود 

سال 26/ 01گویان کمتر از دهد. نیمی از پاسخاست که نشان می
 2/87سال است. عالوه بر این،  01/26و نیمی دیگر بیش از 

درصد زن هستند. این 6/32درصد نمونه انتخاب شده مرد و 
درصد 1/00گویان، مجرد  درصد پاسخ 0/06درحالی است که 

 3/63درصد شاغل و 7/08متاهل هستند که از میان این افراد 

 درصد پاسخ 7/0ظر تحصیالت نیز درصد غیرشاغل هستند. از ن
درصد 0/00سواد و یا دارای سواد ابتدایی هستند، گویان بی

درصد دارای تحصیالت 6/7جوانان دارای تحصیالت راهنمایی و 
درصد فوق دیپلم و  3/6درصد تحصیالت دیپلم، 00دبیرستان ،

 درصد دارای تحصیالت لیسانس و باالتر هستند. 0/21
ای توصیفی شاخص اعتیاد به موبایل حاکی ه محاسبه آماره     

نفر از 1گویان یعنی تنها  درصد پاسخ 3/2از آن است که 
گویان اعتیاد خود به موبایل را در سطح پایین بیان کردند،  پاسخ

-درصد پاسخ 01به عبارتی وابستگی و اعتیاد به موبایل ندارند، 

در نهایت نفر اعتیاد خود به موبایل را متوسط و 066گویان یعنی 
نفر از جوانان اعتیاد به موبایل 067گویان یعنیدرصد پاسخ7/06

ها در حالی است که را در سطح بسیار باالیی توصیف کردند. این
گویان در این شاخص  ی ممکن که پاسخ حداقل و حداکثر نمره

است. با توجه به این دامنه  82تا 08اند بین   دریافت نموده
دهد که نشان می 00و میانه آنها 61/00 تغییرات، میانگین نمرات

 در کل اعتیاد به موبایل در بین جوانان نسبتا باال است. 
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 های استنباطی پژوهش ب: یافته
در این بخش از پژوهش مهمترین نتایج حاصل از پژوهش بیان 

شود، به عبارتی رابطه بین متغیرها زمینه ای و مستقل با   می
بینی کننده رین متغیرهای پیشمتغیر وابسته و همچنین مهمت

متغیر وابسته یعنی اعتیاد به موبایل با توجه به تحلیل رگرسیون 
 گیرند. به شیوه گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار می

 
( آزمون مقایسه میانگین و انحراف معیار اعتیاد به موبایل 0جدول )

  (N=360)برحسب جنسیت در بین جوانان

 میانگین تعداد جنسیت شاخص
 انحرافات

 معیار
 سطح

 معناداری

اعتیاد به 
 موبایل

 076/8 00/00 206 مرد
16/1 

 287/7 71/08 028 زن

 
( تحلیل مقایسه میانگین اعتیاد به موبایل بر حسب 0جدول )

دهد که در هر مورد جنسیت در بین جوانان را نشان می
ها بسیار به هم نزدیک هستند و تفاوت آماری معناداری میانگین

و با  tبین دو جنس وجود ندارد. این مقایسه که به کمک آزمون 
ها انجام شده حاکی از آن است که رابطه فرض برابری واریانس

بین متغیرها معنادار نبوده است و بنابراین اصل برابری واریانس 
ها و مردها  های زنگینبرقرار است و دوم اینکه تفاوت میان

 نسبت به اعتیاد به موبایل یکسان و مشابه است.
 

 (: مقایسه میانگین اعتیاد به موبایل بر حسب میزان تحصیالت2جدول)

(360=N) 

 F Sig میانگین فراوانی تحصیالت میزان

 01.62 22 ابتدایی

0.171 1.116 

 08.17 00 راهنمایی

 27.06 31 دبیرستان

 00.03 081 دیپلم

 03.70 32 دیپلم فوق

 00.32 77 باالتر و لیسانس

 
( مقایسه میانگین اعتیاد به موبایل بر حسب میزان 2جدول )

دهند بین  های جدول نشان می دهد. یافته تحصیالت را نشان می
درصد اطمینان 11اعتیاد به موبایل و میزان تحصیالت در سطح 

رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه مستقیم و مثبت است. به 
ز میزان اعتیاد به موبایل این معنا که با افزایش تحصیالت نی

افزایش می یابد و بالعکس. جهت بررسی رابطه بین اعتیاد به 
موبایل بر حسب تحصیالت از تحلیل واریانس یک طرفه یا 

استفاده شده است. در زیر نتایج این آزمون را مالحظه F آزمون 
 کنید. می

 
ایل ( آزمون مقایسه میانگین و انحراف معیار اعتیاد به موب3جدول )

 (N=360)برحسب شغل در بین جوانان

ص
اخ

ش
 

غل
ش

 

داد
تع

ین 
نگ

میا
 

ف
حرا

ان
 

یار
مع

 

دار
مق

 t
 

طح
س

 
ی

دار
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م
 

 
اعتیاد به 

 موبایل

  16/6 06/00 80 شاغل
86/0- 

 

 
11/1 

غیر 
 شاغل

321 00/08 03/8 

 
( تحلیل مقایسه میانگین اعتیاد به موبایل بر حسب 3جدول )

و  tدهد که با توجه به مقدار شغل در بین جوانان را نشان می 
( رابطه بین دو متغیر معنادار 11/1سطح معناداری متناظر با آن )

نیست. به عبارتی در هر مورد میانگین ها بسیار به هم نزدیک 
بین افراد شاغل و غیر شاغل  هستند و تفاوت آماری معناداری

و بافرض برابری  tوجود ندارد. این مقایسه که به کمک آزمون 
ها انجام شده حاکی از آن است که رابطه بین متغیرها  واریانس

معنادار نبوده است و بنابراین اصل برابری واریانس برقرار است و 
های شاغل ها و غیرشاغل نسبت به  دوم اینکه تفاوت میانگین

 عتیاد به موبایل یکسان و مشابه است. ا

 
 های شخصیتی های هویتی و ویژگی ( ضرایب همبستگی  اعتیاد به موبایل بر حسب سبک0جدول )

 متغیر مستقل
 وابسته متغیر

 اطالعاتی سبک
 سبک

 هنجاری

 سبک
 اجتنابی

 تعهد
 هویت

 روان
 آزرده

 گشودگی
 تجربه به

 وجدان با
 بودن

 گرایی برون سازگاری

 اعتیاد به موبایل

 -200 -181 -200 036 -000 307 -231 -070 پیرسون

 /111 /076 /111 /136 /112 /111 /111 110/1 داری معنی

 360 360 360 360 360 360 360 360 تعداد نمونه
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وابسته اعتیاد به ( ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیر 0جدول )
های هویتی )سبک هویت اطالعاتی، موبایل بر حسب سبک

 سبک هنجاری، سبک اجتنابی/ سردرگم و تعهد هویت( و
آزردگی خویی، گشودگی به تجربه،  های شخصیتی )روانویژگی

دهد. ضرایب  میگرایی( را نشان  باوجدان بودن، سازگاری و برون
دهد که بین ( نشان می0همبستگی پیرسون)براساس جدول 
های هویتی )سبک هویت  متغیرها اعتیاد به موبایل و سبک

(، تعهد -/231(، سبک هویت هنجاری )-/070اطالعاتی )
های روانشناختی )گشودگی به  ( و همچنین ویژگی-/000هویت )

( -/223ایی )گر( و برون-/200(، سازگاری )-/200تجربه )
( وجود دارد، به این >10/1pرابطه منفی و معکوس ولی معنادار )

معنی که با افزایش هر کدام از این متغیرها، اعتیاد به موبایل 
یابد. بین  کاهش و با کاهش آنها، اعتیاد به موبایل افزایش می
درصد 11اعتیاد به موبایل با سبک سردرگم/ اجتنابی در سطح  

آزردگی در سطح ( و ویژگی شخصیتی روان>10/1pاطمینان )
( رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، به این >10/1pدرصد )10

آزردگی و سبک سردرگمی/ اجتنابی  معنا که با افزایش روان
اعتیاد به موبایل افزایش یافته و با کاهش روان آزردگی و سبک 

یافته این  سردرگمی/اجتنابی، اعتیاد به موبایل کاهش می یابد.
م سردرگ /افراد دارای سبک هویت اجتنابیجای تامل دارد، زیرا 
درت تصمیم گیری بوده و ق فاقد غالباً و روان آزرده خوی،

 ،شود انجام می هایشان عمدتا با تعلل و مسامحهگیریتصمیم
دارای رفتارهای هیجانی و و منبع کنترل این افراد بیرونی بوده 

عزت نفس پایین، خودپندارة منفی د . این افرابدون ثبات هـستند
گردد بیشتر به سمت که باعث می دخودتنظیمی ناقص دارن

موبایل سوق داده شوند. در ضمن بین ویژگی روانشناختی با 
داری وجود ندارد.  وجدان بودن و اعتیاد به موبایل رابطه معنی

 نتایج ضریب همبستگی پیرسون در جدول ذیل آورده شده است.
 

 بینی اعتیاد به موبایل های هویت جهت پیش های شخصیتی و سبک ( : نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهای ویژگی0جدول )

 R R2 Beta T F Sig بین پیش متغیرهای مراحل

 111/1 88/00 080/7 307 027/1 307/1 اجتنابی سبک اول

 007/1 317/1 سازگاری و اجتنابی سبک دوم
336 
037- 

810/3- 070/33 111/1 

 سوم
 و سازگاری اجتنابی، سبک

 گرایی برون
011/1 087/1 

320/1 
027/1 
000/1 

118/2- 312/20 113/1 

 

( نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به هرکدام از 0جدول )
های هویت در پیش بینی اعتیاد  های شخصیتی و سبک ویژگی

دهد برخی  دهد. نتایج جدول نشان می را نشان میبه موبایل 
های  های شخصیتی و سبک ها مربوط به ویژگی زیرمقیاس

اند، به  هویتی به شیوه گام به گام وارد معادله رگرسیونی شده
های شخصیتی و  های ویژگیعبارت دیگر، بعضی از زیرمقیاس

به ی متغیر وابسته اعتیاد  کننده  بینی  های هویتی پیش سبک
دهد در مرحله اول  های جدول نشان می موبایل هستند. یافته
% از واریانس اعتیاد به موبایل را 02اجتنابی-متغیر سبک سردرگم

تبیین نموده است، در مرحله دوم با افزوده شدن متغیر سازگاری 
% رسیده است و در 00واریانس تبیین شده اعتیاد به موبایل به 

% درصد از واریانس اعتیاد 087گرایی نگام سوم با ورود متغیر برو

بنابراین به توجه به مقدار . به موبایل تبیین شده است

(7/08r
2
سازگاری و اجتنابی، -( سه زیر مقیاس سبک سردرگم=

درصد از واریانس متغیر وابسته را 7/08گرایی در مجموع  برون
درصد واریانس متغیر وابسته تبیین نشده 3/63اند و  تبیین کرده

درصد واریانس اعتیاد به  3/63قی مانده است. به عبارتی با
 موبایل توسط متغیرهایی خارج از این تحقیق قابل تبیین است.

 

 گیری. بحث و نتیجه4

های شخصیتی و مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی
های هویتی با اعتیاد به موبایل در بین جوانان شهر یاسوج سبک

ابزاری جذاب در ارتباطات و موبایل درحالی که انجام شده است. 
زا از آن افزایش  تعامالت بین اشخاص است، خطر استفاده آسیب
ای جدی برای  یافته است. رفتارهای اعتیادی تلفن همراه مسأله

زندگی اجتماعی و کار افراد است. افراد معتاد به احساس 
راه دچار افسردگی، از دست دادن و تنهایی بدون داشتن تلفن هم

. در نتیجه این احساسات باعث اختالل در شخصیت و شوند می
 هویت آنان شده است. 

ها حاکی از آن است که اعتیاد به موبایل در بین جوانان یافته
در  (61/00( و میانگین)08-82یاسوج با توجه به دامنه تغییرات )

، ای مورد بررسی حد بسیار باالیی است. از میان متغیرهای زمینه
جنسیت بر اعتیاد به موبایل تأثیری ندارد. به عبارت دیگر زنان و 
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مردان جوان از نظر وابستگی به موبایل از هم متفاوت نیستند و 
احساس مشابهی به موبایل دارند. متغیر زمینه ای دیگر که رابطه 
آن با اعتیاد به موبایل مورد بررسی قرار گرفت، تحصیالت است 

( Fآزمون تحلیل واریانس یک طرفه )آزمون که به این منظور از 
نشان داد که بین تحصیالت و اعتیاد به  نتایج استفاده شده است،

دار و مثبتی وجود دارد، به این معنی که با  موبایل رابطه معنی
افزایش تحصیالت، اعتیاد به موبایل افزایش یافته است که از 

جوان است  های سنی آنجایی که جمعیت نمونه این تحقیق گروه
رسد در جوامع امروزی با واقعیت مطابقت دارد. یکی  به نظر می

ای که ارتباط آن با وابستگی به موبایل  دیگر از متغیرهای زمینه
ها نشان  مورد بررسی قرار گرفته است، متغیر شغل است. یافته

دهد که بین افراد جوان شاغل و غیر شاغل از نظر وابستگی  می
ندانی وجود ندارد، یعنی افراد شاغل و به موبایل تفاوت چ

غیرشاغل احساس مشابهی به استفاده از موبایل دارند. در بخش 
بعدی تحقیق رابطه بین متفیرهای اصلی تحقیق با اعتیاد به 

 موبایل مورد بررسی قرار گرفته است. 
دهد که بین  نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان می

های  تیاد به موبایل و همچنین سبکهای شخصیتی با اع ویژگی
هویتی به اعتیاد به موبایل رابطه وجود دارد که در بعضی 

ها این رابطه مثبت و معنی دار است و در بعضی دیگر  زیرمقیاس
این رابطه از نوع منفی، معکوس و معنادار است. برای مثال 
ضریب همبستگی پیرسون برای سبک هویت سردرگم/ 

( از نوع مثبت  = r/036خویی ) روان آزردگی(،  =r/307)اجتنابی
و مستقیم است، یعنی با افزایش سبک هویت سردرگم / اجتنابی 
اعتیاد به موبایل نیز افزایش یافته و بالعکس. همین رابطه در 

آزردگی خویی و اعتیاد به موبایل نیز صادق هست، به  مورد روان
به موبایل نیز  خویی، اعتیاد آزردگی عبارت دیگر با افزایش روان

افزایش یافته و با کاهش روان آزردگی خویی، وابستگی به 
موبایل نیز کاهش یافته است. ضریب همبستگی پیرسون برای 

(، سبک هویت  = r-/070سبک های هویتی اطالعاتی )
( منفی است که  =r-/000( و تعهد هویت )=r -/231هنجاری )

ها  با   این شاخصنشان دهنده این است که رابطه هر کدام از 
اعتیاد به موبایل منفی، معکوس ولی معنادار است یعنی با 

های هنجاری و تعهد هویتی،  افزایش هویت اطالعاتی و هویت
اعتیاد به موبایل کاهش یافته و برعکس. این ضریب برای 

(، گشودگی به  =r-/200های روانشناختی سازگاری )ویژگی
است  ( نیز منفی=r -/223گرایی ) ( و برون =r-/200تجربه )

که نشان می دهد رابطه هر کدام از این زیر مقیاس ها با اعتیاد 
به موبایل منفی و معکوس اما معنادار است. یعنی با کاهش هر 
کدام از این ویژگی های روانشناختی، اعتیاد به تلفن همراه نیز 

 .افزایش یافته و بالعکس

رابرتس، پالینگ و  های پژوهش حاضر با نتایج تحقیق یافته 
گرایی با ( مبنی بر عدم وجود رابطه بین درون2101مانولیس )

( از این 2117) هاردیاعتیاد به موبایل همسو و با نتایج تحقیق 
های روان  جهت که مبتنی بر وجود رابطه معنادار بین ویژگی

رنجور خویی، آشفتگی اجتماعی، و تنهایی هیجانی با اعتیاد به 
مسو و از این جهت که افراد معتاد به موبایل موبایل است ه

نتایج  نهمچنی [.30، 33]گرا هستند، مخالف است کمتر برون
( و تحقیق 0310نژاد ) تحقیق حاضر با نتایج تحقیق قاسمی

( مبنی بر وجود رابطه بین 2106علوی و همکارانش )
، 01]های شخصیتی و اعتیاد به موبایل نیز همسو است ویژگی

-یاسمی (2111) همکاران و ازوی هایدر پژوهش نهمچنی [00

 به وابستگی بین( به رابطه معنادار 2116ایگاراشی ) (0361نژاد )

شخصیتی اشاره گردیده است که با  هایویژگی و همراه تلفن
-نشان داده تمطالعا [36، 30، 38]نتایج این تحقیق همسو است

ر سیگا ی،پرخاشگر با اه،همر تلفن از زسا مشکل دهستفاا بیناند 
 همه درعزت نفس  دنبو پایین و کشیدخو به تمایل، نکشید
دارد اما نتایج این تحقیق  دجوو مثبت طتباار، جنس دو و سنین

نشان داد که بین جنسیت و اعتیاد به موبایل رابطه معنی داری 
وجود ندارد، به عبارتی هر دو جنس احساس و تمایل مشابهی به 

 موبایل دارند.
های هویت با اعتیاد به همچنین نشان داد که بین سبک نتایج

موبایل در جوانان رابطه معنادار وجود دارد. در تحقیقات اکبری 
 و همکاران شفیعیو  (0310(، محمدی و همکاران )0310)
استفاده و اعتیاد به اینترنت  هویتی وهای سبک بین (0310)

که  دست آمده است بهزا از تلفن همراه رابطه معناداری آسیب
افراد دارای نتایج تحقیق حاضر با این نتایج همسو است. بنابراین 

جستجوی اطالعات  طالعاتی آگاهانه و فعاالنه بها سبک هویت
گیرند، این  و ارزیابی آنها پرداخته و از اطالعات مناسب بهره می

گر، با عزت نفس باال دارای منبع  افراد سخت کوش، خود تنظیم
کنترل درونی، خود آگاه، دارای قدرت حل مساله و پیچیدگی 

چنین افرادی معموالً امیدوار نسبت به [. 37]شناختی هستند
آینده، شاداب و خوش قول بوده و در هنگام انجام تکالیف تحت 

اورهای خود تکیه می کنند. افراد دارای تأثیر دیگران نبوده و بر ب
سبک هویت هنجاری در تصمیم گیری های مهم و ابراز عقاید 
با انتظارات، دستورات گروه های مرجع و افراد مهم همنوا شده و 
به طور فعال به جستجو و ارزیابی اطالعات نمی پردازند. بلکه 

ون تالش آنها در این است که از ساختار هویتی موجود که بد
اند دفاع کنند. از طرف دیگر  دست آورده تحقیق و اکتشاف به

درت ق فاقد غالباً مسردرگ /افراد دارای سبک هویت اجتنابی
هایشان عمدتا با تعلل و گیریتصمیمتصمیم گیری بوده و 

و منبع کنترل این افراد بیرونی بوده  ،شود انجام می مسامحه

http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=10048
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عزت . این افراد هـستنددارای رفتارهای هیجانی و بدون ثبات 
که باعث  دنفس پایین، خودپندارة منفی خودتنظیمی ناقص دارن

بر روی آنها  گردد بیشتر به سمت موبایل سوق داده شوند.می
وال تکالیف را بدون ممعنمایند و تمرکز می عیفضیار ستکالیف ب

یل کمتر صتحو دگی ندر ز وکنند این که کامل کنند رها می
و توان  برخوردارندو فردیت کمی  استقاللز ا موفق بوده و

برقراری ارتباط کمی با دیگران و محیط اجتماعی دارند که باعث 
  [32، 30]گرددتوجه بیشتر این افراد به استفاده از موبایل می

بنابراین نتایج این تحقیق به نظریه برزونسکی و مبانی نظری 

 . همخوانی دارد

مهمترین متغیرهای تأثیرگذار و در نهایت به منظور بررسی 
کننده متغیر وابسته، متغیرهای اصلی تحقیق یعنی زیر  بینی پیش

های هویتی )سبک اطالعاتی، سبک  های سبک مقیاس
های هنجاری/ سردرگم، سبک اجتنابی و تعهد هویت( و ویژگی

آزردگی، سازگاری، گشودگی به تجربه،  روانشناختی )روان
ایی( به شیوه گام به گام وارد معادله باوجدان بودن و برون گر

رگرسیونی شدند که از بین متغیرهای وارده شده، سه زیر مقیاس 
گرایی بخشی از سبک هویت اجتنابی/ سردرگم، سازگاری و برون

درصد 7/08واریانس متغیر وابسته را تبیین کردند. در مجموع 
 واریانس متغیر وابسته توسط این سه خرده مقیاس تبیین شده

 است.
های پیشین در  توانند کمبود پژوهش های پژوهش می محدودیت

های صورت گرفته در ارتباط با موضوع  این زمینه باشند. پژوهش
ی  پژوهش بوده و بیشتر به بعد اعتیاد به موبایل در زمینه

شخصیت و یا هویت پرداخته شده است و هر دو متغیر را به 
د. همچنین محدودیت ان صورت یکجا مورد پژوهش قرار نداده

ی پرکردن  تواند مقاومت افراد در زمینه دیگر پژوهش می
پرسشنامه باشد. به منظور پیشگیری از اعتیاد به موبایل پیشنهاد 

شود جوانان باید مسئولیت و تعهداتی برای استفاده از تلفن  می
همراه داشته باشند. هنگامی که جوانان اعتیاد به تلفن پیدا 

وجود آورند تا  های عقالنی برای خود به محدودیت کنند، باید می
همچنین زا و اعتیادی جلوگیری شود.  از بروز رفتارهای آسیب

ها در راستای پرورش و تربیت کودکان دارای  آموزش خانواده
های هویت توانایی سازگاری و ارتباط اجتماعی مناسب و سبک

به بروز رفتارهای مناسب و پرهیز از  در آینده تواندمی ،رشدیافته
 منجر شود.  مانند رفتارهای اعتیادی آمیزهررفتارهای مخاط

 
 واژه نامه 
1. Mobile addiction اعتیاد به موبایل 

2. Identity هویت 

3. Personality شخصیت 
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