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 چکيده
های هویتی و هوش فرهنگی هدف پژوهش حاضر پیش بینی اعتیاد به تلفن همراه بر اساس سبک

آموزان پسر دوره اول دانش کلیهروش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری است. 

ر را تشکیل دادند نف 9633به تعداد  6931-6931متوسطه ناحیه یک شهر کرج در سال تحصیلی 

گیری عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونهآموز به دانش 949تعداد  فرمول کوکرانکه با استفاده از 

 و روا مقیاس سه ها جهت گردآوری داده .ای بوده استچندمرحلهای خوشهدر این پژوهش از نوع 

های هویت (، پرسشنامه سبک6939پرسشنامه پرسشنامه اعتیاد به گوشی همراه سواری) شامل پایا

استفاده قرار گرفت.  مورد( 3112( و هوش فرهنگی انگ و همکاران )3169برزونسکی و همکاران )

ها یافته .دانجام شچندگانه ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل داده

ا اعتیاد به تلفن همراه رابطه بین سبک هویت اطالعاتی، هنجاری و هوش فرهنگی بنشان داد که 

سردرگم با اعتیاد به تلفن همراه رابطه -داری وجود دارد. بین سبک هویت اجتنابیمنفی و معنی

حاکی از آن است که چندگانه نتایج تحلیل رگرسیون داری وجود دارد.  همچنین مثبت و معنی

-تیاد به تلفن همراه دانشاعنقش معناداری در تبیین واریانس های هویتی و هوش فرهنگی سبک

همراه دارای تأثیرات منفی بر خواب، سالمت روانی و عملکرد  تلفن اززیاد استفاده  .دارند آموزان

به استفاده هدفمند، کارآمد و ایمن از  آموزاندانشباشد. بنابراین، هدایت تحصیلی دانشجویان می

از  یادزنفی مستقیم و غیرمستقیم استفاده بردن دانش آنها در زمینه تأثیرات م التلفن همراه و با

 .تلفن همراه دارای اهمیت است

 .آموزانهای هویتی؛ هوش فرهنگی؛ دانشاعتیاد به تلفن همراه؛ سبک : يديکل واژگان
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 2 حامد شيخ زین الدین،  1 را عباسپور آذرزه
 .دکترای روانشناسی سالمت، استادیار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال 6
 .کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور، واحد بابل 3
 

 نام نویسنده مسئول:
 زهرا عباسپور آذر

 یهویت سبکهاي اساس بر همراه تلفن به اعتياد بينیپيش

 فرهنگی هوش و
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 مقدمه
سبک زندگی افراد به ویژه اند و تا حد زیادی های جدید از جمله تلفن همراه در دو دهه اخیر تاثیرات زیادی در زندگی ما داشتهفناوری

های نوظهور عصر الکترونیک و دنیای دیجیتال اند. تلفن همراه تقریبا در همه جا راه یافته است. تلفن همراه از پدیدهآموزان را تغییر دادهدانش

؛ به نقل 6931ده است)منطقی، است که خصوصا در دهه اخیر به شدت جای خود را در بین افراد خانواده به ویژه جوانان در سطح جهان باز کر

. امروزه در بسیاری از جوامع استفاده از تلفن همراه به صورت یک اعتیاد ]6[(6934منشئی، قاسمی مطلق، گواهی و مرتضوی کیاسرسری، از 

و   اندشده« 3وابستگیسندرم »کنند به اصطالح دچار کاربرانی که بیش از اندازه از تلفن همراه استفاده می .[2](3111، 6در آمده است)تان

 .[3](3162، 9سوال، تالدو، روبیو و دی فونسکا-توان این سندرم را به عنوان یک مشکل رفتاری در نظر گرفت)دیمی

ن شود. در ایکنند میهای روانی و اجتماعی زیادی در بین افرادی که بیش از اندازه از آن استفاده میاعتیاد به تلفن همراه موجب آسیب

، 4پذیری هستند که با استفاده بیش از اندازه از تلفن همراه در معرض تهدید هستند)ایکسوهای آسیبآموزان از جمله گروهنشمیان دا

اند و به عنوان یک مسئله اجتماعی در میان بسیاری از جوامع آموزان شدههای همراه بخشی جدایی ناپذیر از زندگی دانش.  تلفن[4](3162

شوند و اعتماد به نفس آن آموزان با اعتیاد به تلفن همراه دچار کیفیت خواب ضعیف و طول عمر کوتاه میه طوری که دانشرود، ببه شمار می

. افزون برا آنچه گفته شد و شیوع و رواج گسترده [5](3162، 1کند)لی، جانگ، جو، کیم، لی و پارکشان کاهش پیدا میدر زندگی روزمره

آموزان در میان دانشتواند به ما کمک کند تا به درک بهتری از این پدیده برسیم. اخت برخی از عوامل موثر بر آن میاستفاده از تلفن همراه شن

آموزان در طول تعطیالت آخر کردند. همچنین دانششبکه اجتماعی واتساپ محبوبترین برنامه برای برقراری رابطه با دوستان واقعی خود می

که . از آنجایی[6](3162کنند)اوگاجی، اوکویوهو، وانجیکو، اوسیرو و اوگوتو، های اجتماعی میصرف استفاده از شبکههفته بیش از روزهای دیگر 

عتیاد به تواند زمینه اعنوان یک اختالل وسواسی و اعتیاد گونه یادشده است، استفاده مفرط از آن میدر قرن بیستم از اعتیاد به تلفن همراه به 

های ارتباطی جهان مطرح و از فراگیری ی فناوریای به مثابه عصارهتلفن همراه با ارایه خدمات چندرسانه .[7](6939)سواری، آن را فراهم کند

های تای، قابلیهای فراگیری، چند رسانهبسیار زیادی برخوردار گردیده است. در این ارتباط، پدیده اعتیاد به تلفن همراه با توجه به ویژگی

نژاد،  ترین پیامد تلفن همراه مورد توجه اندیشمندان و محققین قرار گرفته است)نیازی، قندی و سامانیابیت آن به عنوان شایعمتعدد و جذ

6936 .)[8] 

رود به طوری که گاهی اوقات استفاده مفرط و وابستگی یکی از شایع ترین انواع اعتیادات غیر دارویی به شمار می 1اعتیاد به تلفن همراه

 های تحصیلی و شغلی، شخصیگیرد. اعتیاد به تلفن همراه به استفاده مفرط، به هم خوردن فعالیتاز حد به آن بدون آگاهی صورت می بیش

(. افزایش توجه به تلفن همراه به علل استفاده از آن برای دسترسی 6939و احساس نیاز به مکالمه تلفنی یا ارسال پیام کوتاه اشاره دارد)سواری، 

. از جمله [9](3162، 2شود)جیانگ و ژائوهای اجتماعی و مجازی موجب اعتیاد به آن شده است و به عنوان یک مشکل از آن یاد میبکهبه ش

 3و هوش فرهنگی 3های هویتیتوانند نقش مهم و موثری بر پیش بینی اعتیاد به تلفن همراه داشته باشند سبکرود میعواملی که احتمال می

 باشند.  

الگویی را مطرح کرده است که به تفاوت فرایندهای شناختی/ اجتماعی جوانان در ساخت، نگهداری و انطباق هویت خودشان  61نسکیبرزو

های هویت اطالعاتی، هنجاری و سردرگم/ اجتنابی است و به تفاوت برجسته تاکید دارد. این الگوی شناختی/ اجتماعی سبک هویت، شامل سبک

سکی، کند)برزونگیری، حل مسئله شخصی و موضوعات هویت اشاره میافراد نسبت به تکالیف مختلف، مانند تصمیمدر درگیری یا اجتناب 

آموز بر های هویتی نوجوانان دانشدر داخل و خارج کشور پژوهشی که به نقش سبکهای . در پژوهش[10](3114، 66نورمی، کینی و تامی

تلفن  های هویتی را بر اعتیاد به، لذا در این پژوهش به عنوان یک پژوهشی که بتواند نقش سبکاعتیاد به تلفن همراه داشته باشد یافت نشد

 تواند اهمیت داشته باشد.     آموزان نشان دهد میهمراه دانش

                                                           
1. Tan 
2. dependence syndrome 
3. De-Sola, Talledo, Rubio & de Fonseca 
4. Xu 
5. Lee, Jang, Ju, Kim, Lee & Park 
6. mobile phone addiction 
7. Jiang & Zhao 
8. identity styles 
9. cultural intelligence 
10. Berzonsky 
11. Nurmi, Kinney & Tammi 
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ا دهد تمیفرهنگی به افراد اجازه تواند بر میزان استفاده و وابستگی به تلفن همراه تاثیر بگذارد. هوش از طرفی هوش فرهنگی می

دهند، در نتیجه موانع ارتباطی بین فرهنگی راکاهش داده و کنند و چگونه به الگوهای رفتاری پاسخ میتشخیص دهند دیگران چگونه فکر می

 هوشدهد. نظریه هوش فرهنگی انگ و دینه چهار بعد برای هوش فرهنگی ارائه داده است که شامل به افراد قدرت مدیریت تنوع فرهنگی می

)انگ و است 4و هوش فرهنگی عملیاتی/رفتاری 9، هوش فرهنگی انگیزشی3یا راهبرد ، هوش فرهنگی فراشناختی6رهنگی شناختی یا دانشف

. هوش فرهنگی شناختی به دانش نسبت به هنجارها، عملکردها، رسوم و قواعد یک محیط متفاوت فرهنگی است که از [11](3112، 1دینه

. هوش فرهنگی [12](3113، 1هاست)ون داین، انگ و لیورمورشود که همان درک کلی تفاوت فرهنگسب میطریق آموزش و تجارب فردی ک

ب توان تجارفراشناختی یا راهبرد به مشاهده دقیق، اما کند و تدریجی آن چه که در مغز ما و سایرین جریان دارد و به این معنی که چگونه می

احمدی، صفرزاده، حضوری و دهنوی، های فرهنگی برنامه ریزی موثر داشت)ن بر پایه تفاوتتوامتنوع را حس و درک کرد؟ و چگونه می

6933)[13] . 

 که فرهنگی، متفاوت هایرفتار در موقعیت و یادگیری برای انرژی صرف و همچنین هوش فرهنگی انگیزشی به توانایی تمرکز، هدایت

فرهنگی  بین هایچالش در ماندن قدم ثابت و درگیرشدن فرد برای توانایی گی،فرهن بین سازگاری سمت به حرکت عالقه، باور، از نشان

های تعامل در مؤثر غیرکالمی و کالمی قابلیت رفتارهای . هوش فرهنگی عملیاتی یا رفتاری یعنی[14](3113دارد)ون داین، انگ و لیورمور، 

 بین هایدر موقعیت مؤثر عملکرد برای فرد توانایی به که ستا هوش فرهنگی عملی بعد رفتاری، فرهنگی هوش فرهنگی. این بعد یعنی

(. 6933متفاوت)احمدی، صفرزاده، حضوری و دهنوی،  هایفرهنگ با رفتار سازگار یعنی فرهنگی، رفتاری هوش گردد. عاملمی بر فرهنگی

د واقعی و مجازی باشد. سازگاری افراد در فضای توانها میهای مختلف تاثیر دارد. این موقعیتهوش فرهنگی بر سازگاری افراد در موقعیت

آموزان تاثیر بپذیرد. لذا بر اساس آنچه گفته و اهمیت بررسی مجازی و استفاده از تلفن همراه بر این اساس احتمال دارد از هوش فرهنگی دانش

وش های هویتی و هد به تلفن همراه بر اساس سبکشود که آیا اعتیااعتیاد به تلفن همراه و عوامل موثر بر شکل گیری آن این سوال مطرح می

 فرهنگی قابل پیش بینی است؟
 

 روش پژوهش
 پژوهش حاضر توصیفی است . پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است.

دند.  نفر بو 9633به تعداد  6931-6931آموزان پسر دوره اول متوسطه ناحیه یک شهر کرج در سال تحصیلی جامعه آماری کلیه دانش

نفر با  911پذیری نتایج تعداد نمونه  نفر انتخاب شد. برای تعمیم 949حجم نمونه بر اساس جامعه آماری یاد شده و بر اساس فرمول کوکران 

هید ها، شای انتخاب شدند. به این صورت که از بین مدارس شهید سلطانی، شهید شیرودی، شهید نعمتیاستفاده روش نمونه گیری خوشه

کالس)هر کالس  3نفر( و سپس از هر مدرسه  21مدرسه)از هر مدرسه  1ها، دهخدا، امامت، صیاد شیرازی، راهیان کربال ناحیه یک ابتدا قریشی

 آموزان به سواالت پرسشنامه ها پاسخ دادند. نفر( دانش 91

 

 ابزارهاي پژوهش

 پرسشنامه اعتياد به تلفن همراه
سوال و پس از اراده آنها به برخی  61( در ایران ساخته شده است. ابتدا به کمک 6939سواری)پرسشنامه اعتیاد به گوشی همراه توسط 

سوال تشکیل شد. سپس به منظور استخراج عوامل  69اساتید متخصص در مسائل روانشناختی دو سوال از آنها حذف و پرسشنامه مقدماتی از 

 69ا، هشد. تحلیل نشان داد که پس از بیست و پنج بار چرخش آزمایشی روی دادهاعتیاد به تلفن همراه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده 

( به 69، 63، 66( و احساس تنهایی)سواالت 61، 3، 3(، میل گرایی)سواالت 2، 1، 1، 4، 9، 3، 6سوال و سه عامل خالقیت زدایی)سواالت 

، 32/1گذاری می شود. پایایی کل پرسشنامه ( نمره1اکثر اوقات)( تا 6ای از هرگز)درجه 1دست آمد. سواالت پرسشنامه به صورت مقیاس 

به دست آمد. روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تاییدی صورت گرفت  34/1و احساس تنهایی  21/1، میل گرایی 23/1خالقیت زدایی 

 (. 6939که مورد تایید قرار گرفت)سواری، 

 

                                                           
1. cognitive cultural intelligence/knowledge 
2. meta cognitive cultureal inelligence 
3. motivational cultural intelligence/drive 
4. behavioral cultural intelligence 
5. Ang & Dyne 
6. Van Dyne,  Ang & Livermore 
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 هاي هویتیپرسشنامه سبک
ساخته شده است. این  [15](3169)6هویت توسط برزونسکی، سوننس، لویکس، اسمیتز، پاپینی و گوسنسهای پرسشنامه سبک

گویه  41پرسشنامه برای نخستین بار توسط برزونسکی ساخته شد و سپس دوبار توسط خود وی مورد تجدید نظر قرار گرفت این پرسشنامه 

باشد. با بررسی روایی همگرا می 1تعهد هویت»و  4هویت سردرگم یا اجتنابی»  9ریهویت هنجا»، 3هویت اطالعاتی»دارد که چهار خرده مقیاس 

مشاهده شده است که نمرات خام هر دو مقیاس بسیار شبیه به هم هستند؛ ضریب همبستگی این دو برگه نیز باال و معنی دار بود)امانی و 

های هویت اطالعاتی، هنجاری را به ترتیب برای سبک 13/1و  12/1، 29/1آنها ضمن اجرای پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ .6931مجذوبی،

(. جهت بررسی همسانی 6931کنش، ؛ به نقل از پور ابراهیم، حیدری و خوش6333و همکاران،  1اند)وایتو سردرگم/اجتنابی گزارش کرده

 (. 6931ی و منصوری، به دست آمده است)منصوری، کیمیایی، مشهد 23/1پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ ضریب 

  

 پرسشنامه هوش فرهنگی
تهیه شده است. این  [16](3112)2سوالی هوش فرهنگی به وسیله انگ، ونداین، کوه، نگ، تمپلر، تای و چاندرسکرا 31پرسشنامه 

ضرایب پایایی   کند.را اندازه گیری می«  61رفتاری»و « 3انگیزشی»، « 3شناختی»، «فراشناختی»پرسشنامه چهار مولفه هوش فرهنگی شامل 

و هوش  21/1، انگیزشی 21/1 ، فراشناختی34/1با استفاده از آلفای کرونباخ توسط سازندگان آن برای چهار مولفه هوش فرهنگی شناختی 

. روایی محتوایی پرسشنامه توسط نظر متخصصان و صاحب [17](3114گزارش شده است)انگ، دینه، کوح و نگ،  39/1فرهنگی رفتاری 

گزارش شده است)قدم پور، مهرداد و جعفری،  31/1ن مورد تایید شده است و همچنین پایایی کرونباخ پرسشنامه هوش فرهنگی نظرا

6931)[18] . 

 

 هاي جمعيت شناختییافته
 

 آموزانهاي توصيفی وضعيت سنی و معدل تحصيلی دانششاخص -1جدول 
 

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیر جمعیت شناختی

 241/1 11/64 949 نس

 124/6 11/61 949 معدل

 

 بوده است.  11/61و میانگین معدل آنها  11/64آموزان دهد میانگین سنی دانشنشان می -6نتیجه جدول 

 

 هاي توصيفییافته
 

 تعداد، حداقل، حداکثر، ميانگين، انحراف معيار و آلفاي کرونباخ در متغيرهاي پژوهش -2جدول 
 

 آلفای کرونباخ انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه عدادت متغیرهای پژوهش

 23/1 933/3 69/63 94 61 911 خالقیت زدایی

 36/1 919/3 14/66 61 2 911 میل گرایی

 29/1 212/3 12/61 61 1 911 احساس تنهایی

 36/1 141/63 39/41 13 39 911 نمره کل اعتیاد به تلفن همراه

                                                           
1. Berzonsky, Soenens, Luyckx, Smits, Papini & Goossens 
2. information-oriented 
3. normative 
4. diffuse-avoidant identity styles 
5. commitment 
6. Whit 
7. Ang, Van Dyne, Koh, Ng, Templer, Tay & Chandrasekar 
8. cognitive 
9. motivational 
10. behavioral 
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 31/1 363/63 92/91 14 63 911 هویت اطالعاتی

 13/1 413/61 61/33 44 63 911 هویت هنجاری

 33/1 331/69 16/33 43 61 911 اجتنابی-هویت سردرگم

 31/1 134/61 91/33 43 69 911 تعهد

 23/1 331/4 13/66 31 4 911 هوش فرهنگی فراشناختی

 31/1 999/4 63/63 36 1 911 هوش فرهنگی شناختی

 24/1 133/9 19/3 61 4 911 هوش فرهنگی انگیزشی

 22/1 613/4 91/66 63 1 911 هوش فرهنگی رفتاری

 31/1 411/61 13/44 13 63 911 نمره کل هوش فرهنگی

 

 911ها هد. تعداد آزمودنیدتعداد، حداقل، حداکثر، میانگین، انحراف معیار و آلفای کرونباخ در متغیرهای پژوهش را نشان می -3جدول 

 نفر بودند. 

 

 هاي پژوهش فرضپيش 

 مفروضه نرمال بودن توزیع نمرات 
 

 نتيجه آزمون کلموگراف اسميرنوف براي نرمال بودن توزیع نمرات -3جدول 
 

 سطح معناداری KS متغیرهای پژوهش

 631/1 314/6 خالقیت زدایی

 613/1 113/3 میل گرایی

 334/1 223/1 احساس تنهایی

 334/1 331/1 نمره کل اعتیاد به تلفن همراه

 414/1 942/1 هویت اطالعاتی

 396/1 322/1 هویت هنجاری

 169/1 313/1 اجتنابی-هویت سردرگم

 113/1 314/1 تعهد

 643/1 116/3 هوش فرهنگی فراشناختی

 634/1 123/1 هوش فرهنگی شناختی

 361/1 231/1 هوش فرهنگی انگیزشی

 914/1 233/1 هوش فرهنگی رفتاری

 696/1 613/1 نمره کل هوش فرهنگی

 

شود توزیع نمرات متغیرهای دهد که همان گونه که مشاهده میای را نشان میآزمون کلموگروف اسمیرنوف تک نمونه -9نتایج جدول 

 درصد اطمینان طبیعی است.  31پژوهش با 
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 نتيجه آزمون چولکی و کشيدگی براي نرمال بودن توزیع نمرات -4جدول 

 

 خطای استاندارد کشیدگی کشیدگی تاندارد کجیخطای اس کجی متغیرهای پژوهش

 313/1 -613/6 691/1 316/1 خالقیت زدایی

 313/1 -341/6 691/1 -191/1 میل گرایی

 313/1 -311/6 691/1 -396/1 احساس تنهایی

 313/1 -363/6 691/1 133/1 نمره کل اعتیاد به تلفن همراه

 313/1 -139/6 691/1 949/1 هویت اطالعاتی

 313/1 -423/6 691/1 -663/1 ت هنجاریهوی

 313/1 233/1 691/1 316/1 اجتنابی-هویت سردرگم

 313/1 -623/6 691/1 134/1 تعهد

 313/1 -344/6 691/1 993/1 هوش فرهنگی فراشناختی

 313/1 -244/1 691/1 413/1 هوش فرهنگی شناختی

 313/1 -113/6 691/1 331/1 هوش فرهنگی انگیزشی

 313/1 -131/6 691/1 441/1 گی رفتاریهوش فرهن

 313/1 -339/6 691/1 113/1 نمره کل هوش فرهنگی

 

 هایدهد که شاخصدهد که جدول فوق نشان مینتیجه آزمون چولکی و کشیدگی برای نرمال بودن توزیع نمرات را نشان می -4جدول 

گیری کرد توان چنین نتیجهنیست. براین اساس می ± 3ز محدوده های پژوهش حاضر خارج ایک از مؤلفهمربوط به چولگی و کشیدگی هیچ

 ها نرمال است.های مربوط به آنکه توزیع داده
 

 مفروضه تأیيد استقالل مشاهدات

ای های خطیکی از مفروضه های اساسی تحلیل رگرسیون چندگانه استقالل متغیرهای مستقل و یا به عبارت دیگر عدم ارتباط نمره

شود؛ به عبارت دیگر، اگر همبستگی متغیرهای تقل با یکدیگر است، که این مفروضه توسط آزمون دوربین واتسون بررسی میمتغیرهای مس

آمده است این  -1ی آن در جدول آزمون دوربین واتسون که نتیجه .مستقل با یکدیگر زیاد باشد، کاربرد رگرسیون چندگانه زیر سئوال است

 مفروضه را آزمون می کند.

 نتایج آزمون دوربين واتسون براي استقالل مشاهدات -5جدول 
 

 دوربین واتسون)خودهمبستگی( های پژوهشمدل

 349/6 های هویتیاعتیاد به تلفن همراه بر اساس ابعاد سبک

 239/6 اعتیاد به تلفن همراه بر اساس ابعاد هوش فرهنگی

 326/6 اعتیاد به تلفن همراه بر اساس نمره کل هوش فرهنگی

 

توان استقالل مشاهدات را پذیرفت و قرار دارد، می 1/3الی  1/6ی این آزمون بین توان گفت که گر مقدار آمارهمی -1بر اساس جدول 

ی استقالل خطاهای متغیرهای پژوهش است که نشان دهنده 1/3الی  1/6های دوربین واتسون بین تحلیل را دنبال کرد. از آنجایی که آماره

 است. 
 

 فروضه هم خطی بودنم
 ضریب تحمل و تورم واریانس متغيرهاي پژوهش -6جدول 

 

 (VIFتورم واریانس ) (Toleranceضریب تحمل) متغیرهای پژوهش

 143/3 193/1 هویت اطالعاتی

 343/3 191/1 هویت هنجاری

 344/3 441/1 اجتنابی-هویت سردرگم
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 133/3 923/1 تعهد

 111/6 114/1 هوش فرهنگی فراشناختی

 436/6 116/1 هوش فرهنگی شناختی

 291/3 911/1 هوش فرهنگی انگیزشی

 941/3 431/1 هوش فرهنگی رفتاری

 

ضریب تحمل  -1موردبررسی قرار گرفت. جدول  3( و ضریب تحملVIF)6منظور بررسی مفروضه هم خطی بودن عامل تورم واریانسبه

دهد که مسئله هم خطی بودن نیز در متغیرهای تحقیق . نتایج جدول  نشان میدهد( متغیرهای پژوهش را نشان میVIFو تورم واریانس)

دهنده هم خطی باشد نشان 6/1تر از و ارزش ضریب تحمل کوچک 61( باالتر از VIFحاضر رخ نداده است. اگر ارزش عامل تورم واریانس)

 بودن است(.
 

 هاي پژوهشفرضيه

 کنند. اعتياد به تلفن همراه را پيش بينی میهاي هویتی و هوش فرهنگی، فرضيه اصلی: سبک
 

 هاي هویتی و هوش فرهنگیبر اساس سبک« اعتياد به تلفن همراه»گزارش رگرسيون  -7جدول 
 

 متغیر
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t معنی داری 
B (ضریب بتا) انحراف معیار 

 123/21 341/6 - 326/92 116/1 (Constantثابت)

 116/1 -332/1 -313/1 611/1 -333/1 ت اطالعاتیهوی

 116/1 -193/3 -619/1 694/1 -324/6 هویت هنجاری

 116/1 -396/61 331/1 134/1 314/1 اجتنابی-هویت سردرگم

 116/1 -231/1 -313/1 119/1 -961/1 تعهد

 116/1 -191/4 -941/1 361/1 -326/1 هوش فرهنگی فراشناختی

 116/1 -493/9 -312/1 331/1 -229/1 هوش فرهنگی شناختی

 133/1 -439/6 -636/1 691/1 -114/1 هوش فرهنگی انگیزشی

 116/1 -349/61 -431/1 131/1 -163/6 هوش فرهنگی رفتاری

303/453 =F .657/0؛  =431/0تعدیل شده ؛  = 435/0؛=R   
 01/0معنادار در سطح 

 

را نشان  های هویتی و هوش فرهنگیبر اساس سبک« اعتیاد به تلفن همراه»مزمان گزارش رگرسیون چندگانه به روش ه -2جدول 

کند. از بین متغیرهای را تبیین می «اعتیاد به تلفن همراه»درصد از واریانس  6/49توانند با هم می های هویتی و هوش فرهنگیسبکدهد. می

دهد هویت اطالعاتی به صورت ز سایر متغیرهای پیش بین بود. این نشان می( آن بیش ا-313/1ضریب بتا هویت اطالعاتی ضریب بتا) پیش بین

 آموزان دارد.  منفی نقش مهمی در پیش بینی اعتیاد به تلفن همراه دانش
 

 کنند.هوش فرهنگی، اعتياد به تلفن همراه را پيش بينی میفرضيه فرعی اول: 
 

 ياد به تلفن همراهنتایج ضریب همبستگی پيرسون هوش فرهنگی با اعت -3جدول 
 

 2 1 1 4 9 3 6 متغیرهای پژوهش

       6 هوش فراشناختی-6

      6 313/1** هوش شناختی-3

                                                           
1. variance inflation factor 
2. tolerance 
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     6 231/1** 219/1** هوش انگیزشی-9

    6 269/1** 133/1** 211/1** هوش رفتاری-4

   6 -133/1** -231/1** -239/1** -233/1** خالقیت زدایی -1

  6 231/1** -231/1** -161/1** -113/1** -143/1** میل گرایی -1

 6 391/1** 129/1** -319/1** -136/1** -431/1** -434/1** احساس تنهایی -2
  P≤01/0** 

 

ه دهد که نتایج نشان داد کرا نشان میهوش فرهنگی با اعتیاد به تلفن همراه خالصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون  -3جدول 

فرهنگی)فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری( با ابعاد اعتیاد به تلفن همراه)خالقیت زدایی، میل گرایی و احساس تنهایی(  بین ابعاد هوش

آموزان، گرایش اعتیاد گونه آنها دار وجود دارد. به این صورت که با افزایش نمرات هوش فرهنگی در دانشرابطه منفی و معنی 16/1در سطح 

کنند. تری در هوش فرهنگی کسب میکند و بر عکس کسانی که اعتیاد به تلفن همراه باالتری دارند نمرات پاییناهش پیدا میبه تلفن همراه ک

هوش فرهنگی)فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری( از رگرسیون بر اساس ابعاد « اعتیاد به تلفن همراه»در ادامه برای بررسی پیش بینی 

 گزارش شده است.  -3-4شده است که نتایج آن در جدول چند متغیره استفاده 
 

 بر اساس ابعاد هوش فرهنگی« اعتياد به تلفن همراه»گزارش ضرایب رگرسيون استاندارد و غير استاندارد  -9جدول 

 )فراشناختی، شناختی، انگيزشی و رفتاري(
 

 متغیر
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t معنی داری 
B (ضریب بتا) عیارانحراف م 

 213/29 111/6 - 323/43 116/1 (Constantثابت)

 139/1 336/6 -914/1 991/1 -211/1 هوش فرهنگی فراشناختی

 116/1 -263/9 -412/1 919/1 -916/6 هوش فرهنگی شناختی

 116/1 -643/4 -363/1 623/1 -241/1 هوش فرهنگی انگیزشی

 116/1 -693/66 -132/1 641/1 -113/6 هوش فرهنگی رفتاری

630/175 =F .319/0؛  =671/0تعدیل شده ؛  = 667/0؛=R   
 01/0معنادار در سطح 

 

بر اساس ابعاد هوش فرهنگی)فراشناختی، شناختی، « اعتیاد به تلفن همراه»گزارش رگرسیون چندگانه به روش همزمان  -3جدول

اعتیاد »درصد از واریانس  6/12توانند نگی)فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری( میدهد. ابعاد هوش فرهانگیزشی و رفتاری(  را نشان می

( آن بیش از سایر متغیرهای -132/1کند. از بین متغیرهای پیش بین ضریب بتا هوش فرهنگی رفتاری ضریب بتا)را تبیین می« به تلفن همراه

 ارد.  آموزان درت منفی نقش مهمی در پیش بینی اعتیاد به تلفن همراه دانشدهد هوش فرهنگی رفتاری به صوپیش بین بود. این نشان می
 

 کنند.هاي هویتی، اعتياد به تلفن همراه را پيش بينی میسبکفرضيه فرعی دوم: 
 

 هاي هویتی با اعتياد به تلفن همراهنتایج ضریب همبستگی پيرسون سبک -10جدول 
 

 2 1 1 4 9 3 6 متغیرهای پژوهش

       6 العاتیهویت اط-6

      6 222/1** هویت هنجاری-3

     6 -123/1** -163/1** اجتنابی-هویت سردرگم-9

    6 -161/1** 212/1** 229/1** تعهد-4

   6 -391/1** 239/1** -231/1** -239/1** خالقیت زدایی -1

  6 213/1** -131/1** 194/1** -193/1** -113/1** میل گرایی -1
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 6 391/1** 129/1** -114/1** 132/1** -431/1** -449/1** تنهاییاحساس  -2

  P≤01/0** 

 

ان دهد که نتایج نشرا نشان میهای هویتی با اعتیاد به تلفن همراه سبکخالصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون  -61جدول 

اجتنابی و تعهد( با ابعاد اعتیاد به تلفن همراه)خالقیت زدایی، میل -های هویتی)هویت اطالعاتی، هنجاری، سردرگمداد که بین ابعاد سبک

عهد با ابعاد اعتیاد به دار وجود دارد. به این صورت که بین هویت اطالعاتی، هنجاری ترابطه معنی 16/1گرایی و احساس تنهایی( در سطح 

سردرگم با  -دار وجود دارد. بین هویت اجتنابیرابطه منفی و معنی 16/1تلفن همراه)خالقیت زدایی، میل گرایی و احساس تنهایی( در سطح 

توان د. بنابراین میدار وجود داررابطه منفی و معنی 16/1ابعاد اعتیاد به تلفن همراه)خالقیت زدایی، میل گرایی و احساس تنهایی( در سطح 

 کند، در حالیآموزان کاهش پیدا میگفت که با افزایش نمرات هویت اطالعاتی، هنجاری و تعهد گرایش اعتیاد گونه به تلفن همراه در دانش

تلفن  اد بهاعتی»باشیم. در ادامه برای بررسی پیش بینی سردگم شاهد کاهش نمرات اعتیاد به تلفن همراه می-که با کاهش هویت اجتنابی

اجتنابی و تعهد( از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است که -های هویتی)هویت اطالعاتی، هنجاری، سردرگمسبکبر اساس ابعاد « همراه

 گزارش شده است.  -66نتایج آن در جدول 
 

 هاي هویتیابعاد سبک بر اساس« اعتياد به تلفن همراه»گزارش ضرایب رگرسيون استاندارد و غير استاندارد  -11جدول 

 اجتنابی و تعهد(-)هویت اطالعاتی، هنجاري، سردرگم
 

 متغیرهای پیش بین
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t معنی داری 
B (ضریب بتا) انحراف معیار 

 961/13 636/3 - 441/33 116/1 (Constantثابت)

 116/1 -133/2 -333/1 663/1 -331/1 هویت اطالعاتی

 116/1 -131/2 -321/1 619/1 -613/6 هویت هنجاری

 116/1 314/3 333/1 194/1 321/1 سردرگم-هویت اجتنابی

 116/1 -433/61 -116/1 141/1 -261/1 تعهد

703/356 =F .397/0؛  =305/0تعدیل شده ؛  = 303/0؛=R   
 01/0معنادار در سطح 

 

های هویتی)هویت اطالعاتی، بر اساس ابعاد سبک« اعتیاد به تلفن همراه»مان گزارش رگرسیون چندگانه به روش همز -66جدول 

توانند اجتنابی و تعهد( می-های هویتی)هویت اطالعاتی، هنجاری، سردرگمدهد. ابعاد سبکاجتنابی و تعهد(را نشان می-هنجاری، سردرگم

( و -321/1ین متغیرهای پیش بین ضریب بتا هویت هنجاری)کند. از برا تبیین می« اعتیاد به تلفن همراه»درصد از واریانس  131

دهد هویت هنجاری و اطالعاتی به صورت منفی نقش مهمی در ( آن بیش از سایر متغیرهای پیش بین بود. این نشان می-333/1اطالعاتی)

 آموزان دارد.پیش بینی اعتیاد به تلفن همراه دانش

  



2
R

2
R

http://www.psyj.ir/


 43 -94، ص  4931، تابستان  41فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 هاي پژوهشتبيين فرضيه

 کنند. هاي هویتی و هوش فرهنگی، اعتياد به تلفن همراه را پيش بينی میفرضيه اصلی: سبک
های هویتی و هوش بر اساس سبک« اعتیاد به تلفن همراه»نتایج گزارش رگرسیون چندگانه به روش همزمان  -3بر اساس جدول 

کند. از را تبیین می« اعتیاد به تلفن همراه»انس درصد از واری 6/49توانند های هویتی و هوش فرهنگی با هم میفرهنگی نشان داد که سبک

دهد هویت ( آن بیش از سایر متغیرهای پیش بین بود. این نشان می-313/1ضریب بتا هویت اطالعاتی ضریب بتا) بین متغیرهای پیش بین

ت و های هویکه نشان داده باشد سبکآموزان دارد.  پژوهشی اطالعاتی به صورت منفی نقش مهمی در پیش بینی اعتیاد به تلفن همراه دانش

ن پور، عسگری حسیهای توانند اعتیاد به تلفن همراه پیش بینی کنند یافت نشد، اما این نتایج به طور غیر مستقیم با پژوهشهوش فرهنگی می

(، 3162، آپادهایای و جاین)(، سونی6934(، اللهیاری، حیدری و ژیان)6934(، منشئی، قاسمی مطلق، گواهی)6931(، جناآبادی)6931و آیتی)

 ( همسویی دارد. 3161(، وان دروسن، بوله، هگنر و کومرز )3161(، چن، یان، تانگ، یانگ، ایسکای و هه )3162یوآن )-تسان و فو-کوانگ

ا تحت ر ی برخورد با مسائل و مشکالتتوان گفت هویت نحوههای هویتی میدر تبیین پیش بینی اعتیاد به تلفن همراه بر اساس سبک

کنند که از مواجهه با مسائل فردی، تعارضات و تصمیمات اجتناب اجتنابی، افراد همواره تالش می-دهد. در سبک هویت سردرگمتاثیر قرار می

نوان یکی عکنند، بنابراین بیشتر احتمال دارد به جای حل منطقی مسائل از آن فرار کنند و استفاده افراطی و اعتیاد گونه از تلفن همراه را به 

پذیری و اعتماد به دیگران در های حمایت اجتماعی و فقدان صمیمیت، انعطافگزینند. ضعف در برقراری و نگهداری نظامهای فرار برمیاز راه

 اهشتواند سبب کها میاجتنابی است که این ویژگی-های سبک هویت سردرگمروابط اجتماعی، مشکالت تحصیلی و اجتماعی از دیگر ویژگی

های در حالیکه سبک تعهد هویت و اطالعاتی به رفتارها و شیوه(. 3119روابط مستقیم و افزایش استفاده از تلفن همراه شود )برزونسکی، 

کمترین ا از لذ، ندد دارمحیط خوو خویش دی از یات زطالعاو اهستند ه گاد، آخوی ناییهااتون از چواد فراین اگردد. تر منتج میارتباط منطقی

کنند )لیوارجانی، نجارپور استادی، زعفرانچی زاده، اسمخانی و شیوه های منطقی تری ارتباط برقرار میبه نفس د عتماابا ده و بوردار برخوس رستا

های نمایند. رشد هویت و هویت( و بر خود کنترل دارند و از ابزارهایی چون تلفن همراه نیز در حد ضرورت استفاده می6934اکبری نژاد، 

( و روابط بین 6932لمی چون هویت هنجاری، اطالعاتی و تعهد هویت، با دوام روابط بین فردی رابطۀ مستقیم دارد )آقاجانی و همکاران، سا

 فردی مناسب یک مانع در برابر اعتیاد به تلفن همراه است. 

اطات کند که ارتبگی به افراد کمک میهوش فرهن توان گفتدر تبیین پیش بینی اعتیاد به تلفن همراه بر اساس هوش فرهنگی می

شود فرد بیشتر وقت خود را به روابط ( و این روابط موثر با دیگران سبب می6934موثرتری را با دیگران داشته باشند )طوالبی، خیری، صمدی، 

 هوش فرهنگی باالست توانایی یادگیری مستقیم بپردازد و از ابزارهایی چون تلفن همراه استفاده افراطی و اعتیادگونه ننماید. فردی که داری

 ندر محیط فرهنگی جدید را دارد و از رویارویی با فرهنگ های جدید لذت می برد و آن را به فرو رفتن در الک خود و استفاده افراطی از تلف

 اه لذت ببرد، از بودن در محیط هایدهد. کسی که هوش فرهنگی باالیی دارد بیشتر از آنکه از تنهایی و سرگرمی با تلفن همرهمراه ترجیح می

شود و هرچقدر هوش فرهنگی کند. داشتن روابط اجتماعی گسترده  مانع از اعتیاد به تلفن همراه میفرهنگی متنوع احساس لذت و رضایت می

وان این تبه آنچه گفته شد میگردد. با توجه شود و در نتیجه اعتیاد به تلفن همراه کمتر میافزایش یابد، تعامالت اجتماعی فرد بیشتر می

 های هویتی و هوش فرهنگی قادر به پیش بینی اعتیاد به تلفن همراه باشد.نتیجه را منطقی دانست که سبک

 

 کنند.هوش فرهنگی، اعتياد به تلفن همراه را پيش بينی میفرضيه فرعی اول: 
گی)فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری( با ابعاد اعتیاد نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین ابعاد هوش فرهن

دار وجود دارد. به این صورت که با افزایش رابطه منفی و معنی 16/1به تلفن همراه)خالقیت زدایی، میل گرایی و احساس تنهایی( در سطح 

کند و بر عکس کسانی که اعتیاد به تلفن همراه یدا میآموزان، گرایش اعتیاد گونه آنها به تلفن همراه کاهش پنمرات هوش فرهنگی در دانش

هوش بعاد بر اساس ا« اعتیاد به تلفن همراه»کنند. در ادامه برای بررسی پیش بینی تری در هوش فرهنگی کسب میباالتری دارند نمرات پایین

نشان داد که ابعاد هوش  -3بر اساس جدول نتایج  فرهنگی)فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری( از رگرسیون چند متغیره استفاده شد که

کند. از بین متغیرهای را تبیین می« اعتیاد به تلفن همراه»درصد از واریانس  6/12توانند فرهنگی)فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری( می

دهد هوش فرهنگی بین بود. این نشان می( آن بیش از سایر متغیرهای پیش -132/1پیش بین ضریب بتا هوش فرهنگی رفتاری ضریب بتا)

واند تپژوهشی که نشان داده باشد هوش فرهنگی میآموزان دارد.  رفتاری به صورت منفی نقش مهمی در پیش بینی اعتیاد به تلفن همراه دانش

(، 6931پور، عسگری و آیتی) های حسیناعتیاد به تلفن همراه پیش بینی کنند یافت نشد، اما این نتایج به طور غیر مستقیم با پژوهش

تسان -کوانگ(، 3162(، سونی، آپادهایای و جاین)6934(، اللهیاری، حیدری و ژیان)6934(، منشئی، قاسمی مطلق، گواهی)6931جناآبادی)

 ( همسویی دارد.3161(، وان دروسن، بوله، هگنر و کومرز )3161(، چن، یان، تانگ، یانگ، ایسکای و هه )3162یوآن )-و فو
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های رفتاری صحیح به این الگوهاست توان گفت هوش فرهنگی قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعامالت فرهنگی و ارائه پاسخمی

. شود( و باعث تقویت ارتباطات، درک متقابل و افزایش تفاهم بین افراد، کاهش مشکالت ادراکی و تعامالت اجتماعی می3119)ارلی و انگ، 

( و این روابط موثر با 6934کند که ارتباطات موثرتری را با دیگران داشته باشند )طوالبی، خیری، صمدی، کمک میهوش فرهنگی به افراد 

شود فرد بیشتر وقت خود را به روابط مستقیم بپردازد و از ابزارهایی چون تلفن همراه استفاده افراطی و اعتیادگونه ننماید. دیگران سبب می

باالست توانایی یادگیری در محیط فرهنگی جدید را دارد و از رویارویی با فرهنگ های جدید لذت می برد و آن فردی که داری هوش فرهنگی 

دهد. هوش فرهنگی همچنین بینش های فردی را در برمی گیرد که را به فرو رفتن در الک خود و استفاده افراطی از تلفن همراه ترجیح می

(، 3113میان فرهنگی و حضور موفق در گروه های کاری چند فرهنگی مفید است )دنگ و گیبسون، برای انطباق با موقعیت ها و تعامالت 

تمایل به بودن در محیط های چند فرهنگی و داشتن هوش فرهنگی با اعتباد به تلفن همراه رابطه منفی دارد، زیرا الزمه ی اعتیاد به تلفن 

است و کسی که هوش فرهنگی باالیی دارد بیشتر از آنکه از تنهایی و سرگرمی با تلفن گیری همراه دوری گزیدن از روابط با دیگران و گوشه

کند. داشتن روابط اجتماعی گسترده  مانع از اعتیاد به تلفن همراه لذت ببرد، از بودن در محیط های فرهنگی متنوع احساس لذت و رضایت می

ردد. گشود و در نتیجه اعتیاد به تلفن همراه کمتر میاجتماعی فرد بیشتر می شود و هرچقدر هوش فرهنگی افزایش یابد، تعامالتهمراه می

ست ده اکردت عاآن به د مینۀ فرهنگی خودر زنچه وت از آسومی متفاو آداب و رسنّتها ، شهاارزتطبیق با ای برد نایی فراتوهوش فرهنگی 

کند ل این توانایی قدرت سازگاری باالیی دارد که به او کمک می(، فرد دارای هوش فرهنگی به دلی6931)مالئی، پورکریمی، احمدزاده، 

ا توجه بارتباطات موثری را برقرار کند و روابط رودررو و مستقیم موفقی داشته باشد و به روابط غیرمستقیم و از طریق تلفن همراه وابسته نشود. 

 ادر به پیش بینی اعتیاد به تلفن همراه باشد.توان این نتیجه را منطقی دانست که هوش فرهنگی قبه آنچه گفته شد می

 

 کنند.هاي هویتی، اعتياد به تلفن همراه را پيش بينی میسبکفرضيه فرعی دوم: 

عهد( اجتنابی و ت-های هویتی)هویت اطالعاتی، هنجاری، سردرگمنتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین ابعاد سبک

دار وجود دارد. به این صورت که بین رابطه معنی 16/1مراه)خالقیت زدایی، میل گرایی و احساس تنهایی( در سطح با ابعاد اعتیاد به تلفن ه

رابطه منفی و  16/1هویت اطالعاتی، هنجاری تعهد با ابعاد اعتیاد به تلفن همراه)خالقیت زدایی، میل گرایی و احساس تنهایی( در سطح 

 16/1سردرگم با ابعاد اعتیاد به تلفن همراه)خالقیت زدایی، میل گرایی و احساس تنهایی( در سطح  -نابیدار وجود دارد. بین هویت اجتمعنی

توان گفت که با افزایش نمرات هویت اطالعاتی، هنجاری و تعهد گرایش اعتیاد گونه به تلفن دار وجود دارد. بنابراین میرابطه مثبت و معنی

 باشیم.سردگم شاهد کاهش نمرات اعتیاد به تلفن همراه می-کند، در حالی که با کاهش هویت اجتنابیآموزان کاهش پیدا میهمراه در دانش

تعهد(  اجتنابی و-های هویتی)هویت اطالعاتی، هنجاری، سردرگمسبکبر اساس ابعاد « اعتیاد به تلفن همراه»در ادامه برای بررسی پیش بینی 

-های هویتی)هویت اطالعاتی، هنجاری، سردرگمنشان داد که ابعاد سبک -66یج آن در جدول از رگرسیون چند متغیره استفاده شد که نتا

کند. از بین متغیرهای پیش بین ضریب بتا هویت را تبیین می« اعتیاد به تلفن همراه»درصد از واریانس  13توانند اجتنابی و تعهد( می

دهد هویت هنجاری و اطالعاتی به صورت رهای پیش بین بود. این نشان می( آن بیش از سایر متغی-333/1( و اطالعاتی)-321/1هنجاری)

د به توانند اعتیاهای هویتی میپژوهشی که نشان داده باشد سبکآموزان دارد.  منفی نقش مهمی در پیش بینی اعتیاد به تلفن همراه دانش

(، 6931(، جناآبادی)6931های حسین پور، عسگری و آیتی)با پژوهش تلفن همراه پیش بینی کنند یافت نشد، اما این نتایج به طور غیر مستقیم

(، 3162یوآن )-تسان و فو-کوانگ(، 3162(، سونی، آپادهایای و جاین)6934(، اللهیاری، حیدری و ژیان)6934منشئی، قاسمی مطلق، گواهی)

 ( همسویی دارد.3161(، وان دروسن، بوله، هگنر و کومرز )3161چن، یان، تانگ، یانگ، ایسکای و هه )

توان گفت هویت به مثابه یک چارچوب مرجع است که فرد به منظور تفسیر تجارب شخصی و گفتگو درباره معنا، هدف و جهت می

دهد. در سبک هویت ی برخورد با مسائل و مشکالت را تحت تاثیر قرار می( و نحوه3119کند )برزونسکی، گیری زندگی خود از آن استفاده می

کنند که از مواجهه با مسائل فردی، تعارضات و تصمیمات اجتناب کنند، بنابراین بیشتر احتمال دارد اجتنابی، افراد همواره تالش می-سردرگم

رد گزینند. فهای فرار برمیبه جای حل منطقی مسائل از آن فرار کنند و استفاده افراطی و اعتیاد گونه از تلفن همراه را به عنوان یکی از راه

بک هویت س کند.های ناسالمی چون استفاده افراطی از تلفن همراه استفاده میاجتنابی، بیشتر از سایرین از شیوه-رای سبک هویت سردرگمدا

اجتنابی  -اجتنابی با انتظارات پایین موفقیت و دست زدن به رفتارهای ناسالم چون اعتیاد به تلفن همراه مرتبط است. هویت سردرگم -سردرگم

ر اجتنابی د -افراد با سبک هویت سردرگمان سازه ای در دوران نوجوانی و جوانی تاثیر نیرومندی بر انطباق با محیط اجتماعی دارد. به عنو

بسیاری از مواقع هیجان مدار و تکانشی رفتار نموده و تا حد ممکن سعی در اجتناب از پرداختن به موضوعات هویت و تصمیم گیری دارند. در 

نند کصمیم گیری و در مواجهه با شرایط دشوار، آنها ضمن اطمینان کمی که به توانایی شناختی خود دارند، معموال از آن فرار میموقعیتهای ت

 خودآگاهی، حرمت پایین و بیشتر از شیوه های ناسالمی چون استفاده افراط گونه از تلفن همراه بهره میگیرند. همچنین این افراد دارای سطح

کنند. ضعف در هستند که در نتیجه از روابط مستقیم گریزانند و روابط از طریق تلفن همراه را جایگزین آن می شناختی یپایدار و نفس
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پذیری و اعتماد به دیگران در روابط اجتماعی، مشکالت تحصیلی و های حمایت اجتماعی و فقدان صمیمیت، انعطافبرقراری و نگهداری نظام

تواند سبب کاهش روابط مستقیم و افزایش استفاده از ها میاجتنابی است که این ویژگی-ی سبک هویت سردرگمهااجتماعی از دیگر ویژگی

اد فراین اگردد. تر منتج میهای ارتباط منطقیدر حالیکه سبک تعهد هویت و اطالعاتی به رفتارها و شیوه(. 3119تلفن همراه شود )برزونسکی، 

به نفس د عتماابا ده و بوردار برخوس ستراکمترین ا از لذ، ندد دارمحیط خوو خویش دی از یات زطالعاو استند هه گاد، آخوی ناییهااتون از چو

( و بر خود کنترل 6934کنند )لیوارجانی، نجارپور استادی، زعفرانچی زاده، اسمخانی اکبری نژاد، و شیوه های منطقی تری ارتباط برقرار می

های سالمی چون هویت هنجاری، اطالعاتی و نمایند. رشد هویت و هویتهمراه نیز در حد ضرورت استفاده میدارند و از ابزارهایی چون تلفن 

( و روابط بین فردی مناسب یک مانع در برابر اعتیاد به 6932تعهد هویت، با دوام روابط بین فردی رابطۀ مستقیم دارد )آقاجانی و همکاران، 

موزان آهای هویتی، قادر به پیش بینی اعتیاد به تلفن همراه در دانشرسد که سبکمنطقی به نظر می تلفن همراه است. بنابرآنچه گفته شد

 باشد. 

 

 هاي پژوهشمحدودیت
آموزان دختر شهر کرج بود، از اینرو باید در تعمیم نتایج به دانش 6آموزان پسر دوره اول متوسطه ناحیه این پژوهش محدود به دانش -6

 اطع دیگر و دیگر شهرها محتاط بود. ها و مقو پایه

 ها کمی زمانبر بود.آوری اطالعات منجر شد و تکمیل پرسشنامهطوالنی بودن پرسشنامه ها به طوالنی شدن روند جمع -3

ده ااز آنجایی که ابزار پژوهش به پرسشنامه محدود بود، ممکن است آزمودنی ها با بی دقتی و یا سوگیری به پرسشنامه ها پاسخ د -9

 باشند و نتایج تحت تاثیر این مسائل تغییر کرده باشد.

وجود قوانین و کسب مجوز از اداره آموزش و پرورش و جلب رضایت مدیران و معلمان برای همکاری با پژوهشگر کمی دشوار بود؛  -4

 ساخت.ها کار را با مشکل روبه رو شرایط در مدارس و محدود نمودن محقق در توزیع و توضیح پرسشنامه

 

 پيشنهادهاي پژوهش
پیشنهاد می شود که در مطالعات بعدی، پژوهشی مشابه در دیگر شهرها و دیگر مقاطع تحصیلی و همچنین سایر نمونه ها از جمله  -6

 .دانشجویان بررسی گردد. مطلوب است پژوهشی مشابه در میان دختران و با هدف مقایسه دو جنس انجام شود

صورت امکان جهت کسب اطالعات جامع تر و علمی تر، در صورت امکان از ابزارهای دیگری مانند مشاهده  در پژوهش های آتی در -3

 و مصاحبه نیز استفاده گردد.

های ناسازگار آوری، هوش معنوی، هوش اجتماعی، طرحوارهدر پژوهش های آینده به پیش بینی اعتیاد به تلفن همراه بر اساس تاب -9

، امید به زندگی، معنای زندگی، رضایت از زندگی، استرس و اضطراب، موفقیت تحصیلی، اضطراب امتحان، درگیری اولیه، اهداف پیشرفت

 های شخصیتی و... نیز پرداخته شود.تحصیلی، ویژگی

 

 پيشنهادهاي کاربردي
ش فرهنکی در نظر بگیرند و با ای را برای تقویت هوهای آموزشی خود، جایگاه ویژهدد، مسئولین مدارس در برنامهمیگرد پیشنها -6

 های الزم را انجام دهند. ریزیهای رسمی و غیر رسمی در جهت بهبود هوش فرهنگی برنامهگیری از آموزشبهره

یابی فرزندان نیز تاکید شود و از روانشناسان برای آگاهی والدین با شود در جلسات اولیا و مربیان بر مبحث هویتپیشنهاد می -3 

 مختلف هویت استفاده گردد تا با دیدی بازتر به فرزندان خود در هویت یابی مناسب کمک کنند.های سبک

ان آموزشود مدارس تنها به آموزش مواد درسی اکتفا نکنند و به منظور پیشگیری از اعتیاد به تلفن همراه در دانشپیشنهاد می -9

 آموزان برگزار نمایند.ب برای دانشهایی با محوریت رشد هوش فرهنگی و هویت یابی مناسکارگاه
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